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1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības vispārīgs raksturojums 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) ir vadošā valsts 
pārvaldes iestāde vides aizsardzības (tajā skaitā vides kvalitātes uzlabošanas, dabas aizsardzības, 
dabas resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas, klimata politikas, vides investīciju, 
hidrometeoroloģijas, zemes dzīļu izmantošanas), reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, 
pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas 
pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī 
elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā. 
 
VARAM iepriekš minētajās jomās izstrādā valsts politiku, organizē un koordinē politikas 
īstenošanu, pārrauga pašvaldību darbības likumību, kā arī pašvaldībām likumos un citos 
normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi. 
 
Funkciju izpildes nodrošināšanai, ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas plānošanas 
dokumentu (pamatnostādņu, programmu, plānu) projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju 
izstrādātajiem projektiem, pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, kā arī 
informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību. VARAM 
atbild par nacionālo pozīciju izstrādi un aizstāvēšanu vides aizsardzības, reģionālās attīstības, 
informācijas sabiedrības un e-pārvaldes jomās ES institūcijās. Vienlaikus VARAM aktīvi piedalās 
arī normatīvu aktu pilnveidošanas procesā saistītajās jomās, t.sk., ES fondu īstenošanas procedūru 
izstrādē. 
 
2011. gadā VARAM izstrādājusi un Saeima pieņēmusi 17 likumus, Ministru kabinets pieņēmis 119 
noteikumus, apstiprinājis 5 politikas plānošanas dokumentus, izskatījis 22 informatīvos ziņojumus. 
Dokumentu saraksts pievienots pielikumā.  
 

2. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 22.novembra rīkojumu Nr. 676 "Par Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas likvidācijas nodrošināšanu" tika pieņemts lēmums līdz 2010.gada 
31.decembrim likvidēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, pievienojot to Vides 
ministrijai. Tika izveidota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). 
 
Saskaņā ar veikto reorganizāciju, kopš 2011.gada janvāra VARAM pārziņā nodota Valsts 
reģionālās attīstības aģentūra, kā arī no Satiksmes ministrijas VAS "Elektroniskie sakari". 
 
Strukturālo reformu rezultātā 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu nodarbināto skaits VARAM 
resorā samazināts par 4,1% (no 1052 darbiniekiem līdz 1009 darbiniekiem). Valsts budžeta 
finansējums VARAM pamatfunkciju īstenošanai 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu samazināts 
par 34% jeb 7,7 milj. LVL.  
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3. Ministrijas struktūra un tās raksturojums 
1.attēls Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas struktūrshēma 2011.gada janvārī

 

Vides aizsardzības departaments 
Vides aizsardzības departaments veido vides aizsardzības politiku, izstrādājot politikas plānošanas 
dokumentus un tiesību aktus ūdens, atkritumu un ķīmisko vielu apsaimniekošanas, piesārņojuma 
novēršanas un kontroles, zemes dzīļu racionālas izmantošanas, radiācijas drošības un kodoldrošības 
jomā, kā arī ietekmes uz vidi un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma un dabas resursu nodokļa 
un citu ekonomisko instrumentu izmantošanas jomā.  
 
Departamenta darbības mērķis ir vides kvalitātes uzlabošana valstī, panākot Latvijas vides sektora 
interešu iekļaušanu Eiropas Savienības normatīvajos aktos un starptautisko vides organizāciju 
stratēģiskajos dokumentos, kā arī vides sektora risku apzināšana un samazināšana.  
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Departamentā ir šādas struktūrvienības - Vides kvalitātes nodaļa, Ķīmisko vielu un risku nodaļa, 
Ūdens resursu nodaļa un Piesārņojuma novēršanas un atkritumu nodaļa. 
 

Dabas aizsardzības departaments 
Dabas aizsardzības departaments veido dabas aizsardzības politiku, nosakot dabas aizsardzības 
mērķus un prioritātes, izstrādā normatīvos aktus, kas regulē dabas aizsardzību, veicina dabas 
aizsardzības prasību integrēšanu tautsaimniecības nozaru attīstības plānošanas dokumentos un 
normatīvajos aktos.  
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Aizsargājamo teritoriju nodaļa un Sugu un biotopu 
aizsardzības nodaļa.  
 

Klimata politikas un tehnoloģiju departaments 
Klimata politikas un tehnoloģiju departaments veido klimata pārmaiņu samazināšanas politiku, 
izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus klimata politikas jomā.  
 
Departaments organizē un pārrauga starptautiskos un nacionālos sadarbības projektus klimata 
politikas jomā, iesaistot tajos tautsaimniecības nozaru profesionālās asociācijas, nevalstiskās 
organizācijas un pašvaldības; veic starptautisko līgumu sagatavošanu un izpildes koordinēšanu 
klimata politikas jomā. 
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Klimata politikas nodaļa un Klimata finanšu un 
tehnoloģiju nodaļa. 
 

Elektroniskās pārvaldes departaments 
Elektroniskās pārvaldes departaments izstrādā un īsteno valsts politiku elektroniskās pārvaldes, 
informācijas sabiedrības attīstības un valsts informācijas sistēmu attīstības jomā, nodrošinot Eiropas 
Savienības struktūrfondu finanšu palīdzības programmu un projektu vadību, koordinēšanu un 
ieviešanas uzraudzību; veido politiku publiskās pārvaldes elektroniskās vienas pieturas aģentūras 
principa ieviešanai, plāno un koordinē tās īstenošanu. Tāpat departaments veido politiku valsts 
pārvaldes informācijas tehnoloģiju attīstībai un pārvaldībai. 
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Elektronisko pakalpojumu nodaļa, Valsts informācijas 
sistēmu nodaļa, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļa un Elektroniskās pārvaldes 
attīstības instrumentu nodaļa. 
 

Telpiskās plānošanas departaments 
Telpiskās plānošanas departaments nodrošina telpiskās plānošanas, zemes politikas izstrādi un 
īstenošanu, plānošanas reģionu teritorijas plānojumu, pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādes 
metodisku vadību, pārraudzību un koordinēšanu.  
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Plānojumu uzraudzības nodaļa, Reģionālās plānošanas 
nodaļa un Zemes politikas nodaļa.  
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Pašvaldību attīstības departaments 
Pašvaldību attīstības departaments veic pašvaldību darbības analīzi, izstrādā un īsteno valsts 
politiku pašvaldību attīstības jomā. 
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Pašvaldību finanšu nodaļa un Attīstības nodaļa.  
 

Pašvaldību pārraudzības departaments 
Pašvaldību pārraudzības departaments uzrauga pašvaldību darbības tiesiskumu un juridiski 
līdzdarbojas pašvaldību attīstības jautājumu risināšanā, kā arī nodrošina ministrijas funkciju 
īstenošanu vienas pieturas aģentūra principa ieviešanas jomā. 
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Pārraudzības nodaļa un Vienas pieturas aģentūras nodaļa. 
 

Valsts attīstības plānošanas departaments 
Valsts attīstības plānošanas departaments sekmē valsts attīstības plānošanas procesa koordināciju 
reģionālā līmenī. Tas nodrošina reģionālās politikas izstrādi, ieviešanas koordināciju un uzraudzību 
nacionālā un reģionālā līmenī. Tāpat departaments nodrošina Latvijas interešu pārstāvniecību 
Eiropas Savienības līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, 
kā arī diskusijās un darbā ar teritoriālās attīstības jautājumiem. 
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa un Teritoriju 
attīstības novērtēšanas nodaļa. 

 

Politikas koordinācijas departaments 
Politikas koordinācijas departamenta darbības mērķis ir organizēt un koordinēt ministrijas 
kompetencē esošo politiku īstenošanu un šo politiku principu iekļaušanu citu nozaru politikās, 
nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un citās ārvalstu 
institūcijās un informēt sabiedrību par ministrijas kompetencē esošajām politikas jomām, nodrošināt 
nepieciešamos sabiedrības informēšanas pasākumus. 
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības - ES un starptautiskā sadarbības nodaļa, Politikas plānošanas 
un kontroles nodaļa un Sabiedrības informēšanas nodaļa.  
 

Investīciju departaments  

Investīciju departaments piedalās ministrijas ES fondu līdzfinansēto projektu starpniekinstitūcijas 
funkciju un atbildīgās iestādes funkciju izpildē vides un reģionālās attīstības sektorā, veic vides un 
reģionālās attīstības politikas īstenošanu, nodrošina politikas plānošanas dokumentu, tiesību un 
normatīvo aktu izstrādi vides un reģionālās attīstības investīciju jomā, nodrošina finansējuma 
piesaisti vides un reģionālās attīstības sektora projektiem, izstrādā finanšu piesaistes stratēģiju 
atbilstoši pieejamajiem finanšu avotiem, veic valsts budžeta pieprasījuma un izlietojuma analīzi 
vides un reģionālās attīstības investīciju jomā. Nodrošina departamenta kompetencē esošā valsts 
budžeta izlietojumu, lai paaugstinātu ES un citu finanšu instrumentu finansēto vides un reģionālās 
attīstības sektora projektu koordinācijā iesaistīto institūciju administratīvo un institucionālo 
kapacitāti un personāla kvalifikāciju finansētāja prasību ievērošanai un sekmīgai finansējuma 
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apguvei. Nodrošina ES un citu finanšu instrumentu finansēto vides un reģionālās attīstības sektora 
projektu atlasi, vērtēšanu un pēc ieviešanas uzraudzību savas kompetences ietvaros. 
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības Investīciju stratēģijas nodaļa, Finanšu instrumentu 
koordinācijas nodaļa, Projektu vērtēšanas nodaļa,  Kvalitātes vadības nodaļa un Reģionālās 
attīstības programmu nodaļa. 
 

Projektu uzraudzības departaments 
Projektu uzraudzības departaments piedalās ministrijas uzdoto ES fondu līdzfinansēto projektu 
starpniekinstitūcijas funkciju un atbildīgās iestādes funkciju izpildē vides sektorā, tai skaitā 
nodrošina ES fondu (Kohēzijas fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds) īstenošanas vadību, 
sniedzot atbalstu projektu sagatavošanai un finanšu vadībā, uzraudzībā un kontrolē. Departaments 
nodrošina Eiropas Savienības fondu projektu sagatavošanas atbalstu un līdzdalību attiecīgo nozaru 
attīstības dokumentu izstrādē. Būtisks uzdevums ir Eiropas Savienības fondu un Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta projektu un aktivitāšu finanšu vadība. Sadarbībā ar citām struktūrvienībām, 
nodrošina ministrijas deleģēto funkciju izpildi PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā. 
Ministrijas kompetences ietvaros nodrošina sertifikācijas iestādes funkciju un apvienotās vadošās 
iestādes finanšu vadības daļas funkciju izpildi atsevišķās Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa 
„Eiropas teritoriālā sadarbība” programmās. 
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Projektu atbalsta nodaļa, Finanšu plānošanas nodaļa , 
Finanšu kontroles nodaļa un Pārrobežu sadarbības programmu kontroles nodaļa.  
 

Projektu ieviešanas departaments 
Projektu ieviešanas departaments piedalās ministrijas uzdoto ES fondu līdzfinansēto projektu 
starpniekinstitūcijas funkciju un atbildīgās iestādes funkciju izpildē vides sektorā, nodrošinot ES 
fondu projektu īstenošanu, uzraudzību un kontroli. 
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Ūdenssaimniecības un vides risku projektu nodaļa, 
Atkritumu saimniecības un starptautiskās sadarbības projektu nodaļa un Plānošanas un uzraudzības 
nodaļa.  
 

Attīstības instrumentu departaments 

Attīstības instrumentu departaments veic Eiropas Savienības struktūrfondu teritoriālās sadarbības 
programmu, citu ārvalstu un nacionālo finanšu instrumentu finansēto reģionālās attīstības un 
pārrobežu sadarbības atbalsta pasākumu ierosināšanu, vadību un koordināciju. 
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības – Teritoriālās sadarbības nodaļa, Nacionālo un ārvalstu 
atbalsta instrumentu nodaļa un Pārrobežu sadarbības programmu nodaļa.  
 

Juridiskais departaments  

Departaments piedalās normatīvo aktu projektu sagatavošanā, pārbauda ministrijas sagatavoto 
normatīvo aktu, iekšējo rīkojumu un līgumu projektu atbilstību normatīvo aktu un juridiskās 
tehnikas prasībām, veic ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vadītāju personālsastāva uzskaiti, 
organizē ministrijas darbinieku kvalifikācijas celšanu. 
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Departamentā ir šādas struktūrvienības – Juridiskā nodaļa un Personāla nodaļa.  
 

Iekšējā audita departaments 
Iekšējā audita departaments ir neatkarīgs no pārējām ministrijas struktūrvienībām savas darbības 
plānošanā iekšējā audita, pārbaužu un revīziju veikšanā un ziņošanā par darbības rezultātiem. 
Iekšējā audita departaments nodrošina iekšējās kontroles efektivitātes darbības novērtēšanu 
ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, kā arī Eiropas Savienības fondu un citās ārvalstu 
finanšu palīdzības pilnīgi vai daļēji finansētajās programmās un projektos.  
 
Departamentā ir šādas struktūrvienības - Pārvaldes sistēmu iekšējā audita nodaļa, Starptautisko 
investīciju iekšējā audita nodaļa un Revīzijas nodaļa.  
 

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 
 

Administratīvais departaments 
Administratīvais departaments organizē ministrijas darba materiāli tehnisko nodrošināšanu, 
lietvedību un dokumentu apriti ministrijā, nodrošina sakaru un informātikas sistēmu darbību un 
attīstību ministrijā, koordinē ministrijas resorā vides informācijas sistēmu izveidi, t. sk., datu bāzu 
izveidi un elektronisko pakalpojumu izstrādi, plāno un organizē ministrijas sistēmas nekustamo 
īpašumu remontu, rekonstrukciju un būvniecību, koordinē vienotas valsts nekustamā īpašuma 
pārvaldes sistēmas ieviešanu, saglabā, papildina un atjauno ministrijas kartogrāfijas fondu, 
komplektē un sistematizē ministrijas bibliotēkas fondus, uzturot ministrijas bibliotēku un 
organizējot tās pakalpojumus. 
 
Administratīvajā departamentā ir šādas struktūrvienības – Kancelejas nodaļa, Saimniecības nodaļa 
un Informācijas tehnoloģiju nodaļa. 
 

4. Padotībā esošās institūcijas 

Ministrijas padotībā ir šādas iestādes:  
• Valsts vides dienests (turpmāk VVD) (http://www.vvd.gov.lv); 
• Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk VPVB) (http://www.vpvb.gov.lv); 
• Valsts aģentūra Latvijas Dabas muzejs (turpmāk LDM) (http://www.dabasmuzejs.gov.lv);  
• Valsts aģentūra „Nacionālais botāniskais dārzs”(turpmāk NBD) (http://www.nbd.gov.lv); 
• Latvijas Hidroekoloģijas institūts (turpmāk LHEI) (http://www.lhei.lv); 
• Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk VRAA)  (http://www.vraa.gov.lv) 
• Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk LVAFA) 

(http://www.lvaf.gov.lv); 
• Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk DAP) (http://www.dap.gov.lv); 
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Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās (uzņēmējsabiedrībās): 
• Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vides projekti" (http://www.videsprojekti.lv); 
• Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk VIF) 

(http://www.lvif.gov.lv);  
• Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs” (turpmāk LVĢMC) (http://www.lvgmc.lv ); 
• Valsts akciju sabiedrībā „Elektroniskie sakari” (turpmāk VASES) (http://www.vases.lv) 

 
Detalizēta informācija par padotībā esošajām institūcijām, arī to publiskie pārskati pieejami to 
mājas lapās. 
 
Ministrijas padotības iestāžu struktūrshēmu skatiet 4.attēlā. 

 
4. attēls  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotības institūcijas

 
 

5. 2011. gada būtiskāko paveikto darbu kopsavilkums  

2011.gadā lielākā daļa VARAM veikto uzdevumu saistīti ar Valda Dombrovska valdības 
deklarācijā doto uzdevumu realizāciju. Zemāk apskatīti būtiskākie paveiktie darbi un notikumi 
2011.gadā. 
 
Lai nodrošinātu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Latvija 2030) noteikto 
attīstības prioritāšu un rīcības virzienu īstenošanu vidējā termiņā un uzsāktu Nacionālā attīstības 
plāna 2014.–2020.gadam (NAP 2014.-2020.) izstrādi, sagatavota NAP 2014.-2020. izstrādes, 
ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība1. Nodrošināta Pārresoru koordinācijas 
centra (PKC) izveide, MK apstiprināts PKC nolikums2. PKC darbu uzsāka 2011.gada 1.decembrī 
un tā darbības mērķis ir nodrošināt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo 
saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. PKC ir atbildīgs par NAP 2014-2020. izstrādi 
un citu vadošo dokumentu koordināciju.  
 
                                                           
1 MK  19.10.2011. not. Nr.816 
2 MK 19.10.2011. not.Nr.815 
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2011. gada 28. aprīlī Saeimā pieņemti grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”, iekļaujot Latvijas Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
sarakstā šādas aizsargājamās jūras teritorijas: "Nida-Pērkone", "Akmensrags", "Irbes šaurums", 
"Rīgas līča rietumu piekraste", "Selga uz rietumiem no Tūjas", "Vitrupe-Tūja" un "Ainaži-
Salacgrīva". 
 
Būtisks priekšnoteikums uzņēmējdarbības vides izveidei un ekonomikas izaugsmei ir ieguldījumi 
infrastruktūras attīstībā.  
 
2011. gadā projektu īstenošanas rezultātā nodrošināti kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi 12 
pilsētās - Ikšķilē, Brocēnos, Skrīveros, Ērgļos, Mazsalacā, Madonā, Jaunpiebalgā, Grobiņā, 
Baldonē, Rūjienā, Maltā, Jēkabpilī, un 28 apdzīvotās vietās, t.i., 40 ūdenssaimniecības uzņēmumi 
uzlabojuši pakalpojumu kvalitāti. Kopumā palielinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kuriem nodrošināti 
kvalitatīvi ūdensapgādes (līdz 58,9%) un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumi 
(54,2%). Atkritumu apsaimniekošanas jomā 2011. gadā rekultivētas 7 atkritumu izgāztuves 18 ha 
platībā, pabeigta Vidusdaugavas atkritumu apglabāšanas poligona būvniecība, noslēdzot reģionālo, 
ES prasībām atbilstošo, atkritumu apglābšanas poligonu izveidi Latvijā. Sadzīves atkritumu 
poligonā "Daibe" izbūvēta atkritumu apglabāšanas šūna un iegādāts mehāniskās atkritumu 
priekšapstrādes aprīkojums. Atbalstot komersantus, Salaspilī ierīkots bīstamo atkritumu savākšanas 
punkts, bet Kuldīgā - šķirošanas pārkraušanas centrs izlietotā iepakojuma atšķirošanai. Izmantojot 
projekta īstenošanas rezultātā radušos finansiālo ietaupījumu, plānots turpināt plūdu draudu 
samazināšanas pasākumus Jēkabpils pilsētā un uzsākta šādu projektu īstenošana arī Pļaviņu pilsētā 
un Salas novadā.  
 
Kopumā no 2009.gada līdz 2011.gada 31.decembrim ir apstiprināti 1600 projekti klimatu pārmaiņu 
finanšu instrumenta ietvaros, no kuriem 304 ir pabeigti (t.sk. 273 – 2011.gadā), veicot ieguldījumus 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošo tehnoloģiju attīstīšanā, ēku energoefektivitātē un 
atjaunojamajos energoresursos. Līdz šim veicot siltināšanas pasākumus 43 pašvaldību, 1 
profesionālās izglītības iestādes un 12 ražošanas ēku projektos, tiks nodrošināts CO2 emisiju 
samazinājums ~137 000 tonnas/gadā. Pirmo reizi vēsturē ir atbalstītas mājsaimniecības, nodrošinot 
242 mājsaimniecībās tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai 
no atjaunojamajiem energoresursiem. Līdz 2011.gada 31.decembrim ar Latvijas uzņēmumu, 
pašvaldību un NVO dalību Eiropas teritoriālās sadarbības programmās tika apstiprināti 360 projekti, 
Latvijas daļa apstiprinātajos projektos ir 106,2 miljoni eiro. 
 
Saņemts Eiropas Savienības 1.instances tiesas spriedums par labu Latvijai attiecībā uz Eiropas 
Komisijas lēmumu, ar kuru Latvijai par 45% tika samazināts Emisijas kvotu sadales plānā 
noteiktais un operatoriem piešķiramais emisijas kvotu apjoms. Līdz ar to tika aizstāvētas Latvijas 
rūpniecības un enerģētikas sektora intereses, kā arī radīta iespēja piešķirt emisijas kvotas no jauno 
iekārtu rezerves jaunām iekārtām. 
 
Nacionālas, reģionālas nozīmes un novadu attīstības centru izaugsmei, uzlabojot gan reģionu 
konkurētspēju, gan teritoriju sasniedzamību un pilsētvides pievilcību, ir pabeigti 12 projekti, kuru 
ietvaros ir uzlabota transporta infrastruktūra 5 Latvijas pilsētās. Pārējo pabeigto projektu investīcijas 
ieguldītas kultūras centra renovācijā Gulbenē, reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra 
izveidē Jelgavā, ražošanas un biroja telpu izbūvē Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubatorā, 
Valmieras pamatskolas būvniecībā, kā arī Latgales kultūrvēstures muzeja ēku kompleksa 
rekonstrukcijā. Bez tam, ir pabeigti projekti 11 Latvijas pilsētās, kas attīsta pirmsskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūru, radot vienlīdzīgas iespējas bērnu vecākiem atgriezties darba tirgū. Pabeigto 
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projektu ietvaros renovētas telpas, veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, iekšējo 
inženierkomunikāciju sakārtošana, rotaļu laukumu labiekārtošana. Kopumā uzlabojumi veikti 19 
pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās.  
 
Lai vienkāršotu elektronisko publisko iepirkumu, tika attīstīta elektronisko iepirkumu sistēma 
(EIS), kurā atvērti jauni e-katalogi: 
 

• par pārtikas preču piegādi elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem; 
• par datortehnikas uzstādīšanu un tīklu izveidi elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem; 
• par reprezentācijas preču ar Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības un pasūtītāju logotipu piegādi; 
• servertehnika; 
• programmatūras atbalsta pakalpojumi. 

 
2011.gadā www.eis.gov.lv tika reģistrēti 108 piegādātāji un 281 pasūtītāju organizācijas. 
 
Lai uzņēmējiem radītu visās pašvaldībās vienādas prasības reklāmas izvietošanas un 
ekspluatācijas jomā, kā arī samazinātu administratīvo slogu šī pakalpojuma saņemšanā, iesaistot 
ieinteresētās puses, sagatavoti un Saeimā pieņemti grozījumi Reklāmas likumā3. Uz Reklāmas 
likuma dotā deleģējuma pamata, iesaistot ieinteresētās puses4, ir izstrādāts MK noteikumu projekts5 
„Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu”. Izmaiņas novērsīs situāciju, ka uzņēmējiem, kuri vēlas izvietot savu reklāmu 
vairākās pašvaldībās, ir jātērē laika un finanšu resursi, lai apzinātu un izpildītu pašvaldību atšķirīgās 
prasības. 
 
Lai nodrošinātu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, racionālai un efektīvai 
zemes pārvaldībai, kā arī piesaistītu ES fondu līdzekļus, tika izstrādāti vairāki normatīvie akti un 
politikas plānošanas dokumenti: 
 

• izstrādāts un Saeimā pieņemts Teritorijas attīstības plānošanas likums6, kura mērķis ir 
padarīt elastīgāku un loģiskāku teritorijas plānošanas sistēmu, sekmējot ilgtspējīgu, 
racionālu un efektīvu teritorijas un resursu izmantošanu,  

• izstrādātas un MK apstiprinātas Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-
2017.gadam7. Pamatnostādnes sniedz pārskatu par esošo situāciju un problēmām Baltijas 
jūras piekrastē, definē piekrastes vērtību nacionālā līmenī. Tajās izvirzīti piekrastes telpiskās 
attīstības politikas mērķi, noteikti politikas principi un turpmākās rīcības, plānojot un 
īstenojot nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa piekrastes attīstības projektus. Īstenojot 
pamatnostādnes, tiks uzsākta piekrastes infrastruktūras attīstīšana, uzlabota pieejamība 
piekrastes vērtībām, sekmēta pielāgošanās klimata pārmaiņām, kā arī aktivizēta 
uzņēmējdarbība piekrastes pašvaldībās.  

 

                                                           
3 Pieņemti Saeimā 17.03.2011., stājās spēkā 01.01.2012. 
4 MK noteikumu projekts izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Tirgotāju asociāciju, Vides 
reklāmas asociāciju, Latvijas Reklāmas asociāciju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, VAS „Latvijas 
Valsts ceļi”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības centru, Valsts valodas centru un pašvaldībām 
5 VSS 22.12.2011. prot. Nr.50, 23.§. 
6 Saeima 13.10.2011. pieņēmusi, stājas spēkā 01.12.2011. 
7 MK 20.04.2011. rīkojums Nr.169 
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Valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanai, lai padarītu pieejamākus valsts un pašvaldību 
pakalpojumus, kā arī samazinātu nepieciešamību apmeklēt vairākas iestādes, turpināta vienas 
pieturas aģentūras (VPA) principa ieviešana elektroniskajā vidē vienotajā valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv:  
 

• sadaļā „E-pakalpojumi” 2011.gadā pievienoti 13 jauni e-pakalpojumi, t.sk. 12 
e-pakalpojumi VSAA uzziņu sniegšanai (piemēram, informācija par darba stāžu, sociālajām 
iemaksām, uzkrāto pensijas kapitālu un prognozējamo vecuma pensiju), kā arī 1 e-
pakalpojums tiesību aizsardzības jomā - „Pilnvaras pārbaude Atsaukto pilnvaru reģistrā”. 
Kopumā 2011.gada beigās www.latvija.lv bija pieejami 42 e-pakalpojumi, un tiek turpināts 
darbs pie jaunu e-pakalpojumu ieviešanas; 

• publiskajā pakalpojumu katalogā pieejama informācija par 1940 valsts un pašvaldību 
sniegtajiem pakalpojumiem,  

• sadaļā e-iespējas 2011.gada beigās bija pieejamas 50 elektroniskās, soli pa solim, 
pamācības8 kā dažādās dzīves situācijās iedzīvotāji un uzņēmēji elektroniski var pieprasīt un 
saņemt valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu pakalpojumus. Vispieprasītākā ir pamācība 
par dzīvesvietas deklarēšanu elektroniski. Tiek turpināts darbs pie jaunu pamācību izveides 
un publicēšanas www.latvija.lv, un tās pieejamas ar domeina vārdu www.e-iespejas.lv; 

• lai sniegtu iespēju uzņēmējiem vienuviet uzzināt par vispārīgajām administratīvajām 
prasībām, uzsākot uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības procesā vai pārtraucot 
uzņēmējdarbību, portālā www.latvija.lv ir publicēta sadaļa uzņēmējiem, jeb ceļa kartes, kur 
strukturētā veidā ir apkopota informācija par vispārīgajām nepieciešamajām 
administratīvajām formalitātēm un pakalpojumiem, kādus nepieciešams veikt, norādot uz 
elektroniskajiem saziņas kanāliem un pakalpojumu pieteikšanas un saņemšanas veidu 
attiecīgajās iestādēs. Daļa minētās informācijas ir pieejama arī angļu valodā.  

 
Lai veicinātu e-prasmju attīstību un motivētu iedzīvotājus apgūt, attīstīt un pielietot e-prasmes, 
sadarbībā ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju, no 2011. gada 28. 
februāra līdz 5. martam, organizēta otrā informatīvā kampaņa „E-prasmju nedēļa”9, kuras mērķis 
bija ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām. 2011.gadā 
kopējo e-prasmju nedēļas dalībnieku skaita ziņā Latvijā ar 41 472 dalībniekiem Eiropā ieņēma 
pirmo vietu.  
 
E-pārvaldes jomā Latvijā pēdējo gadu laikā ir paveikts nozīmīgs darbs, kas atzīts arī ES līmenī. 
Latvijas progress ir viens no straujākajiem publisko pakalpojumu elektronizācijas jomā ES10. No ES 
noteiktajiem pamata pakalpojumiem, kas jānodrošina elektroniski, Latvijā šobrīd elektroniski ir 
pieejami ~90% pamata pakalpojumu iedzīvotājiem un 100% - uzņēmējiem. Veidojot un ieviešot 
pārdomātu politiku, Latvija ir spējusi pārsniegt virkni ES vidējo rādītāju e-pārvaldes jomā, t.sk. 
Eiropas vidējo rādītāju Eiropas noteikto 20 pakalpojumu elektroniskajā pieejamībā (ES vidēji 82%; 
Latvijā - 95%), sasniedzot 15.vietu starp ES dalībvalstīm (Igaunija ieņem 14.vietu, bet Lietuva – 
23).  
 
2011.gadā pieņemti vairāki ar e-pārvaldes attīstību saistīti politikas dokumenti un normatīvie akti, 
t.sk.:  
 

                                                           
8 Pieejamas arī interneta vietnē www.solipasolim.lv 
9 Tā organizēta sadarbībā ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju. 
10 Tas atspoguļots š.g. februārī publicētajā Eiropas Komisijas Eiropas 9.E-pārvaldes salīdzinošajā ziņojumā. 
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• E-pārvaldes attīstības plāns 2011.-2013.gadam11 – kas paredz nodrošināt publisko 
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ērtā un vienkāršā veidā, veicot elektronisku datu 
apmaiņu starp valsts pārvaldes un pašvaldību subjektiem, vienlaicīgi palielinot valsts 
pārvaldes efektivitāti un samazinot tās izdevumus; 

• Elektronisko prasmju attīstības plāns 2011-2013.gadam12 – lai veicinātu informācijas 
sabiedrības attīstību, sniedzot iespēju Latvijas iedzīvotājiem apgūt e-prasmes atbilstoši viņu 
izglītības un profesionālās aktivitātes līmenim; 

• grozījumi Valsts informāciju sistēmu (VIS) likumā13 – kas atvieglo drošības pārvaldnieku 
prasības, līdz ar to valsts iestādēm ir vieglāk iecelt VIS drošības pārvaldniekus; 

• Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi14 – lai noteiktu tiesisko 
regulējumu valsts vienotajam ģeotelpiskās informācijas portālam un nodrošinātu vienotu 
piekļuvi metadatiem, ģeotelpisko datu kopām un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem, 
kā arī ģeoportāla drošību un tajā ietvertās ģeotelpiskās informācijas drošības apdraudējumu 
novēršanu. 

 
Lai sekmētu Latvijas un arī VARAM starptautisko sadarbību, būtiska nozīme ir noslēgtajiem 
starptautiskās sadarbības līgumiem, kas nodrošina labāku informācijas apmaiņu, piekļuvi datiem, 
tādējādi arī tiek veicināta gan vides kvalitātes uzlabošanās, gan reģionālā sadarbība Latvijā un 
ārvalstīs.  
 
2011.gadā parakstīts Saprašanās memorands ar Gruzijas Reģionālās attīstības un infrastruktūras 
ministriju par sadarbību reģionālās attīstības jomā, parakstīta sadarbības programma ar Baltkrievijas 
Dabas resursu un vides aizsardzības ministriju 2011.-2015.gadam. Tika turpināts darbs pie 
sadarbības līgumu izstrādes ar Uzbekistānu vides aizsardzības jomā, kā arī ar Moldovu - reģionālās 
attīstības jomā. Atkārtoti iesniegts jaunā sadarbības līguma ar Ukrainu vides aizsardzības jomā 
projekts. 
 
2012. gadā starptautiskās sadarbības jomā plānots: 

• parakstīt Latvijas, Igaunijas un Lietuvas trīspusējās sadarbības vadlīnijas par sadarbību jūras 
ūdeņu aizsardzībā; 

• noslēgt divpusējos sadarbības līgumus ar Uzbekistānu par sadarbību vides aizsardzībā. 
 
2012.gadā VARAM sadarbībā ar Ārlietu ministriju plāno atsākt attīstības sadarbības projektu 
īstenošanu tās kompetences jomās, kas iepriekšējos gados nebija iespējams ierobežoto budžeta 
resursu dēļ. VARAM iesaistīšanās attīstības sadarbības īstenotajos projektos apliecina tās gatavību 
un vēlēšanos sniegt palīdzību mazāk attīstītām valstīm ar mērķi veicināt šo valstu un to sabiedrību 
ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību. 2012.gada maijā tiks uzsākta VARAM ekspertu dalība 
Eiropas Komisijas iniciētajā jauno Eiropas Savienības donorvalstu attīstības sadarbības projektā 
Moldovā „Atbalsts Ziemeļu reģionālās attīstības aģentūrai un Reģionālās attīstības padomei 
reģionālās attīstības stratēģijas pilnveidošanā” (pirmās divas priekšizpētes vizītes finansē VARAM, 
ĀM piešķīra 3000 LVL projekta uzsākšanai 2012.gadā, paredzams, ka 2013. gadā projekts tiks 
turpināts par ĀM vai EK līdzekļiem).  
 

                                                           
11 Apstiprināts ar MK 25.05.2011. rīkojumu Nr.218. 
12 Apstiprināts ar MK 18.05.2011. rīkojumu Nr.207 
13 pieņemti Saeimā 09.06.2011., spēkā no 13.07.2011. 
14 MK 30.08.2011. noteikumi Nr.668, spēkā no 02.09.2011. 
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2011.gadā turpinājās ikgadējā Baltijas valstu sadarbība vides un reģionālās attīstības jomās. Notika 
neformālā vides ministru un neformālā par reģionālo attīstību un pašvaldību jautājumiem atbildīgo 
ministru sanāksmes. Šī regulārā sadarbība turpināsies arī 2012.gadā. 
 

6. VARAM darbības rezultāti 2011. gadā 

6.1. Vides aizsardzība 

Atkritumu apsaimniekošana  
Lai pilnīgi pārņemtu Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem prasības, kā arī lai nodrošinātu 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā Ministru kabinetam doto deleģējumu izpildi, 2011.gadā tika 
pieņemti vairāki Ministru kabineta noteikumi:  

• Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu 
klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamu” ir ietverts atkritumu 
klasifikators, kā arī ir noteikti kritēriji, kas piemērojami, lai noteiktu, kad pārstrādes procesā 
no atkritumiem tiek iegūtas izejvielas, kā arī kritēriji blakusproduktiem.  

• Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 „Noteikumi par atkritumu 
reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” ir noteikti atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas 
veidi, tajā skaitā energoefektivitātes kritēriji atkritumu sadedzināšanas iekārtām.  

• Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.484” Bīstamo atkritumu uzskaites, 
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” ir 
noteiktas prasības bīstamo atkritumu uzskaitei, identifikācijai, uzglabāšanai, iepakošanai, 
marķēšanai. Minētie noteikumi arī paredz, ka bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaite tiek 
veikta elektroniski.  

• Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanas kārtība” ir noteiktas prasības polihlorēto bifenilu un terfenilu, 
naftas produktu atkritumu, bateriju un akumulatoru atkritumu, kā arī titāna dioksīda 
rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas prasības.  

• Ministru kabineta 2011.gada 7.jūlija noteikumos Nr.564 „Noteikumi par atkritumu 
apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts 
programmu” ir noteiktas prasības minēto politikas plānošanas dokumentu saturam un šo 
dokumentu izstrādei, sabiedriskajai apspriešanai un ieviešanai.  

• Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.598 „Noteikumi par atkritumu dalītu 
savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”  ir 
pārņemti Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem noteiktie mērķi atkritumu savākšanai, 
sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un reģenerācijai.  

• Ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.667 „Noteikumi par valsts 
nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem 
un valsts nodevas maksāšanas kārtību” ir noteikts valsts nodevas apmērs un maksāšanas 
kārtība par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem.  

• Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izdošanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 
2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē 
atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī 
par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”.  

• Prasības sadzīves un bīstamo atkritumu savākšanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai ir 
noteiktas Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumosNr.898 „Noteikumi par 
atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām. 

 
Lai nodrošinātu Direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem –prasību 
pārņemšanu Latvijas normatīvajos aktos un Atkritumu apsaimniekošanas likumā doto deleģējumu 
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izpildi, Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.323 „Noteikumi par elektrisko un 
elektronisko iekārtu ražotāju un par bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un datu 
uzturēšanas maksas apmēru un maksāšanas kārtību” ir noteikta elektrisko un elektronisko iekārtu 
ražotāju, un bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība, kā arī ir noteikts datu uzturēšanas 
maksas apmērs un noteikta maksāšanas kārtība. Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra 
noteikumu Nr.861 „Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām 
elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai” mērķis ir norādīt 
elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un šo iekārtu marķēšanas prasības, veicinot atkritumu 
dalīto savākšanu. Tie paredz patērētāju informēšanu par augstāk minēto iekārtu atkritumu šķirošanu 
no citiem atkritumu veidiem, kā arī par darbībām, kas būtu jāveic, lai būtu iespējams šo iekārtu 
atkritumus pārstrādāt, atjaunot un izmantot atkārtoti. Ministru kabineta 2011.gada 21.novembra 
noteikumos Nr.897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” ir 
ietvertas prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas un apstrādes vietu 
darbībai, kā arī ir noteikti mērķi elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu otrreizējai 
izmantošanai, pārstrādei un reģenerācijai.  
 
Lai pārņemtu Direktīvas 2010/75/EK par rūpnieciskajām emisijām prasības, tika pieņemti Ministru 
kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu 
ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”, kas nosaka azbesta un 
azbesta izstrādājumu ražošanas radītā vides piesārņojuma novēršanas un samazināšanas kārtību, kā 
arī azbesta atkritumu apsaimniekošanas kārtību. Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi 
Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” nodrošina 
tiesiskā regulējuma ietvaru darbībām, kas saistītas ar atkritumu sadedzināšanu un atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu tādu ekspluatāciju, kas novērš iespējamu kaitējumu videi un cilvēka 
veselībai. 
 
Lai nodrošinātu Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem prasību pārņemšanu un 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā ietverto deleģējumu izpildi, tika pieņemti Ministru kabineta 
2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu 
un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”, kuros ir ietverti arī 
direktīvas 1999/31/EK noteiktie mērķi apglabājamo bioloģiski norādāmo atkritumu apjomu 
samazināšanai.  
 
Gaisa un ozona slāņa aizsardzība 
Lai uzlabotu esošo tiesību aktu saprotamību un vienkāršotu to izpildi, kā arī precizētu atsevišķas 
normas atbilstoši ES tiesību aktu prasībām, 2011.gada 17.maijā veikti grozījumi Ministru kabineta 
2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem 
šķidrās degvielas veidiem” un 2011.gada 15.februārī grozīti Ministru kabineta 2002.gada 
20.augusta noteikumi Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu 
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem”.   
 
10.05.2011. veikti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 „Noteikumi 
par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem”, lai precizētu 
analīzes metodes, ar kurām atļauts noteikt gaistošo organisko savienojumu saturu krāsās, lakās un 
transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos. 
 
Lai būtu iespējams sagatavot un iesniegt Ženēvas konvencijas sekretariātam un Eiropas Komisijai 
nepieciešamos ziņojumus un atskaites par dažādu gaisu piesārņojošo vielu emisiju Latvijā 
2011.gada 31.maijā Ministru kabinetā akceptēti noteikumi Nr.419 „Noteikumi par kopējo valstī 
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maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā”, kas nosaka atbildīgās institūcijas un nodrošina to iesaistīšanos 
ziņojuma sagatavošanas procesā. 
 
2011.gada 12.jūlijā Ministru kabinetā akceptēti noteikumi Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem 
ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un 
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm", ar kuriem tiek pildītas Vīnes konvencijas „Par ozona slāņa 
aizsardzību” (1985) Monreālas protokola „Par ozona slāni noārdošām vielām” prasības, kā arī 
noteiktas atbildības Eiropas Padomes un Parlamenta Regulas Nr. 1005/2009 „Par ozona slāni 
noārdošām vielām” un Regulas Nr. 842/2006 „Par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 
(ieskaitot 10 tai pakārtotas Eiropas Komisijas regulas). 
 
2011.gadā Rīgas dome, sadarbojoties ar VARAM, izstrādāja „Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes 
uzlabošanas rīcības programmu laikam no 2011. – 2015.gadam”, kurā iekļauti pasākumi tuvākajiem 
gadiem, lai samazinātu paaugstināto daļiņu PM10, daļiņu PM2,5 un slāpekļa oksīdu piesārņojuma 
līmeni Rīgas centrā. 
 
2011.gada 5.oktobrī ministrija ir lūgusi Eiropas Komisijai pagarināt slāpekļa dioksīdam noteikto 
gada robežlieluma izpildes termiņu līdz 2015.gadam, kā arī sadarbībā ar Rīgas domi sagatavojusi un 
iesniegusi visu nepieciešamo informāciju, kas attiecas veiktajiem un plānotajiem pasākumiem gaisa 
kvalitātes uzlabošanai Rīgas pilsētā.  
 
Iepakojums un dabas resursu nodoklis  
Turpinājās darbs pie 2010.gadā izstrādātā koncepcijas projekta par depozīta sistēmas piemērošanu 
dzērienu iepakojumam. 2011.gadā koncepcija tika papildināta ar informāciju par iepakojuma 
reģenerāciju Lietuvā un Igaunijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Koncepcija papildināta ar 
aprēķiniem par depozīta sistēmas ieviešanas un piemērošanas izmaksām. 2011.gada 9.augustā 
papildinātā koncepcija tika iesniegta Ministru kabinetā. 
 
2011.gadā līgumus par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu 
apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu bija noslēguši individuālie iepakotāji un šādi izlietotā 
iepakojuma apsaimniekotāji: A/S „Latvijas Zaļais punkts”, SIA „Zaļā josta” un SIA „Zaļais centrs” 
ar saviem līgumpartneriem. 
 
2011.gada 25.maijā pieņemti grozījumi Iepakojuma likumā, kas precizē definīcijas un jēdzienus 
atbilstoši direktīvai 94/62/EK un Atkritumu apsaimniekošanas likumam. Noteikts, ka turpmāk 
ikgadējos ziņojumu par izlietotā iepakojuma apjomiem un apsaimniekošanu gatavos Latvijas Vides 
aizsardzības fonda administrācija. Izslēgta norma par pienākumu komersantiem katru gadu iesniegt 
reģionālajā vides pārvaldē informāciju par valstī saražotā, importētā un eksportētā tukšā iepakojuma 
apjomiem. 
 
Ar Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumiem Nr.736 pieņemts jauns Iepakojuma 
apsaimniekošanas padomes nolikums. 
 
Sagatavots un Eiropas Komisijai iesniegts Latvijas ziņojums par iepakojuma apsaimniekošanu 
2009.gadā atbilstoši Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu prasībām.  
 
Ietekmes uz vidi novērtējums  
Pieņemti Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr. 83 „Kārtība, kādā novērtējama 
paredzētās darbības ietekme uz vidi”, kas nosaka kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības 
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ietekme uz vidi. Tas ietver kārtību, kādā veic paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo 
izvērtējumu; kārtību, kādā organizē paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo 
sabiedrisko apspriešanu, kā arī minimālās prasības paredzētās darbības ietekmes uz vidi 
novērtējuma programmas saturam un tās izstrādāšanas kārtību.  
 
2011.gada 15.martā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 200 „Paredzētās darbības 
akceptēšanas kārtība”, kuros noteikta kārtība, kādā valsts institūcijas, pašvaldības, citas likumā 
noteiktās institūcijas vai Ministru kabinets akceptē paredzēto darbību. Ar paredzētajām darbībām 
saprotamas tādas darbības, kurām ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums.  
 
Jūras vides aizsardzība 
Ministrijas darbinieki turpināja piedalīties ES Stratēģijas Baltijas jūras reģiona Rīcības plāna 
ieviešanā, kā arī ES integrētās Jūrlietu politikas ieviešanas procesā. Helsinku komisijas (HELCOM) 
ietvaros un Latvijā turpinājās darbs pie Baltijas jūras rīcības plāna ieviešanas.  
 
Atbilstoši 2010.gada 28.oktobra Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā dotajam 
deleģējumam, Ministru kabinets 2011.gada 2.augustā apstiprināja noteikumus Nr. 596 „Jūras vides 
padomes nolikums”. Jūras vides padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības 
mērķis ir veicināt jūras stratēģijas izstrādāšanā un īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes un 
pašvaldību institūciju, biedrību un nodibinājumu, kā arī uzņēmēju un citu interešu grupu (turpmāk – 
iesaistītās puses) sadarbību un viedokļu saskaņošanu.  
Padomes darbību organizatoriski un materiāltehniski nodrošina un Padomes sekretariāta 
pienākumus veic VARAM. 
 
Ķīmisko vielu pārvaldība  
Turpmāk atbildīgā institūcija, kas Latvijā reģistrēs biocīdus, izsniegs to lietošanas atļaujas, pagaidu 
lietošanas atļaujas un inventarizācijas numurus, būs valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 
15.aprīļa noteikumos Nr.184 „Prasības darbībām ar biocīdiem” veikti, lai nodrošinātu, ka 
administratīvais process, kas saistīts ar biocīdu reģistrāciju, pagaidu reģistrāciju, lietošanas atļaujas 
vai inventarizācijas numura izsniegšanu notiktu vienas institūcijas ietvaros.  
 
2011.gada 5.aprīlī un 1.novembrī izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa 
noteikumos Nr.184 „Prasības darbībām ar biocīdiem”, lai pārņemtu vairāku Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu (2011/50/ES; 2011/51/ES; 2011/70/ES; 2011/71/ES; 2011/74/ES; 2011/10/ES; 
2011/11/ES; 2011/12/ES; 2011/13/ES; 2011/66/ES; 2011/67/ES; 2011/69/ES) prasības. 
Noteikumos esošais aktīvo vielu saraksts papildināts ar 12 jaunām aktīvām vielām. 
 
Noteikta maksa, kādu Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) piemēro, 
sniedzot pakalpojumu, izvērtējot ražotāja vai importētāja iesniegumu biocīda reģistrācijai, pagaidu 
reģistrācijai, lietošanas atļaujas vai inventarizācijas numura saņemšanai. Maksas noteiktas ar 
Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.415 "Noteikumi par iesniegumu 
izvērtēšanas cenrādi biocīda reģistrācijai, pagaidu reģistrācijai, lietošanas atļaujas vai 
inventarizācijas numura saņemšanai". 
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Piesārņojuma novēršana un kontrole  
Lai noteiktu nosacījumus valsts nodevas apmēram atbilstoši piesārņojošas darbības kategorijai, 
Ministru kabinets 2011.gada 30.augustā pieņēmis noteikumus Nr. 666 "Noteikumi par valsts 
nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu 
pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem".  
Savukārt 2011.gada 22.februārī Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus Nr.135 „Noteikumi par 
nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”, kas 
nozarei nosaka darbības principus, lai mazinātu iespējamo ietekmi uz vidi. Ministru kabineta 
2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.779 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa 
noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst 
saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus" ir precizētas prasības 
transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svina, dzīvsudrabu, kadmiju vai 
sešvērtīgā hroma savienojumus un pieļaujamās robežvērtības svina, dzīvsudraba un sešvērtīgā 
hroma savienojumiem. 
 
2011. gada laikā sagatavots un Eiropas Komisijai iesniegts ziņojums Eiropas Piesārņojošo vielu un 
izmešu pārneses reģistram saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.166/2006 par 
Eiropas Piesārņojošo vielu reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK 
grozīšanu prasībām, tai skaitā kopsavilkums par regulējuma darbības trīs gadu apkopojumu un 
atziņām, kas gūtas no operatora sniegtās informācijas plūsmu analīzes par noteiktiem emisiju 
veidiem. 
 
Radiācijas drošība un kodoldrošība  
2011.gadā tika turpināts darbs pie normatīvo aktu radiācijas drošības jomā izvērtēšanas un 
pārskatīšanas. Ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2011.gada 21.septembra 
rīkojumu Nr.414 „Par darba grupas izveidošanu” izveidotā darba grupā tika turpināts darbs pie 
vairāku normatīvo aktu izskatīšanas un tika izstrādāti priekšlikumi vairākiem noteikumu 
projektiem: Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbību ar jonizējošo starojumu licencēšanas 
kārtība”, Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo 
starojumu medicīniskajā apstarošanā”, Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbinieku 
apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība”. Darba grupas sastāvā iekļauti pārstāvji no attiecīgajām 
ministrijām, profesionālām asociācijām, un izglītības institūcijām. 2011.gada 20.septembrī pieņemti 
Ministru kabineta noteikumi Nr.723 „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas 
kārtība”. Noteikumi nosaka darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kurām nav nepieciešama 
speciālā atļauja (licence) vai atļauja, kritērijus, kas jāievēro, lai pieprasītu speciālo atļauju (licenci) 
vai atļauju darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un kārtību, kādā izsniedzamas speciālās 
atļaujas (licences) un atļaujas darbībām.  
 
2011.gada 13.oktobrī pieņemti grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”, lai 
pārņemtu Padomes 2009.gada 25.jūnija Direktīvas 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas 
kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru prasības. Ar šiem grozījumiem tiek precizēta likuma 
terminoloģija atbilstoši direktīvas 2009/71/Euratom prasībām un precizētas likuma normas, nosakot 
institūciju uzdevumus attiecībā uz radiācijas monitoringu un individuālo dozimetrisko mērījumu 
veikšanu.  
 
Ūdens aizsardzība 
Īstenojot Ūdens apsaimniekošanas likumu starptautiskās sadarbības upju baseinu apsaimniekošanas 
jomā, lai pilnveidotu Gaujas upes baseina apsaimniekošanu abpus robežai, īstenojot dažādus 
kopīgus pasākumus, 2011. gada jūlijā uzsākts Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 
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programmas finansēts projekts “Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala 
apsaimniekošanai” (projekta ieviešanas laiks: 2011. gada jūlijs - 2013. gada jūnijs). VARAM ir 
viens no projekta partneriem kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, LU Bioloģijas institūtu, 
Tallinas Tehnisko Universitāti, Igaunijas Dabaszinību Universitāti, Baltijas Vides Forumu. Projekta 
laikā tiks izstrādāti vienoti ūdens kvalitātes mērķi un priekšlikumi pasākumu programmai, lai 
aizsargātu un uzlabotu ūdens kvalitāti visā starptautiskajā upju baseinu apgabalā. 
 
Lai uzlabotu tādu upju, ezeru un jūras ūdeņu kvalitāti, kuros pastāv risks nesasniegt labu stāvokli 
Ūdens apsaimniekošanas likumā plānotajā termiņā (līdz 2015., 2021. vai 2027. gadam), tika 
izstrādāti Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumi Nr.418 "Noteikumi par riska 
ūdensobjektiem". Ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātais riska ūdensobjektu saraksts dod 
iespēju arī citu nozaru atbildīgajām institūcijām izvērtēt iespējas riska ūdensobjektu stāvokļa 
uzlabošanu saistīt ar to pārraudzītajiem atbalsta mehānismiem un dažādu projektu iesniegumu 
vērtēšanas kritērijiem, paredzēt priekšrocības tādiem projektiem, kas uzlabo oficiāli noteiktu riska 
ūdensobjektu stāvokli. 
 
2011.gada 12.jūlija pieņemti MK noteikumi Nr.549 "Noteikumi par ūdens objektiem, kuru 
hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm". Noteikumos ir noteikti ar 
hidrotehniskajām būvēm regulējamie ūdens objekti (ezeri vai ūdenskrātuves)  vai arī  ūdens objekti, 
kas ir saistīti ar regulējošajām būvēm,  kas nodrošina to krastos esošo platību aizsardzību pret 
plūdiem. Visiem minētajiem ūdens objektiem plūdu draudu novēršanai ir nepieciešams izstrādāt  
ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus, lai pasargātu apkārtējās platības no applūšanas 
plūdu un pavasara un rudens palu laikā. Turpmāk pašvaldības dome, kuras administratīvajā 
teritorijā atrodas regulējamā ūdens objekta hidrotehniskā būve, pamatojoties uz saskaņotajiem 
ekspluatācijas noteikumiem, varēs  izdod noteikumus, kuros nosaka prasības regulējamā ūdens 
objekta hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai, kā arī administratīvo 
atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksam. 
 
2011. gada beigās tika pabeigts starp VARAM un SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” 
noslēgtais līgums par iespējamo plūdu riska teritoriju iezīmēšanu kartēs Daugavas upju baseinu 
apgabalā un tādas informācijas sistēmas sagatavošanu, lai tajā varētu viegli integrēt jaunākus un 
precīzākus datus, un lai tā būtu viegli uzturama un lietotājam draudzīga. Projekts tika veikts, lai 
nodrošinātu Direktīvas 2007/60/EK ,,Par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību” un Ūdens 
apsaimniekošanas likuma prasību izpildi, un tā rezultātā valsts institūcijas un pašvaldības tiks 
nodrošinātas ar atbilstošiem dinamiskiem digitālajiem kartogrāfiskajiem materiāliem, kas ļaus plūdu 
risku savlaicīgi un kvalitatīvi integrēt dažāda līmeņa teritoriālās un detālās plānošanas dokumentos, 
pieņemt ātrus lēmumus attiecībā uz neatliekamajām rīcībām plūdu risku vai apdraudējumu 
gadījumos, kā arī nodrošinās internetā vispārīgu informāciju par plūdu riskiem vienkāršotā un 
sabiedrībai saprotamā veidā.  
 
2011.gadā jau trīspadsmito gadu, sadarbībā ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, 
norisinājās Zilo karogu kustība Latvijā. Zilais karogs ir pasaulē populārs tūrisma ekosertifikāts, kas 
2011.gadā tika piešķirts 10 peldvietām un 2 jahtu ostām: Ventspils pilsētas peldvietai, Jūrmalas 
pilsētas Majoru un Jaunķemeru peldvietām, Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera peldvietai un 
peldvietai „Stropu vilnis”, kempinga „Abragciems” peldvietai Engures novadā, Rīgas pilsētas 
Vakarbuļļu peldvietai, Liepājas pilsētas peldvietai „Pie stadiona”, Kuldīgas peldvietai „Mārtiņsala”, 
Jēkabpils pilsētas Radžu peldvietai, Liepājas jahtu centram un jahtu piestātnei „Pāvilosta Marina”. 
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Lai veicinātu vienotu pieeju ūdens resursu apsaimniekošanai un aizsardzībai, 2011.gadā turpināja 
darbu ministrijas izveidotā Ūdens resursu un tehnoloģiju padome, kura izskatīja dažādus ar ūdens 
resursu izmantošanu un aizsardzību saistītos jautājumus un problēmas. 
 
Vides monitorings  
Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra sēdes protokolam Nr.11, 45.§ „Informatīvais 
ziņojums „Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam noteikto 
uzdevumu izpildi 2009.gadā”” izdarīti grozījumi Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 
2009.-2012.gadam (precizētas ar Ministru kabineta 2011.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.511 
„Grozījumi Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.–2012.gadam”). Tika aktualizēta 
par vides monitoringu atbildīgo institūciju informācija un precizēti spēkā esošie Eiropas Savienības 
un Latvijas tiesību akti.  
Vienlaicīgi izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.187 "Par Vides 
monitoringa programmas pamatnostādnēm 2009.–2012.gadam" (apstiprināts ar Ministru kabineta 
2011.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.511 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā 
Nr.187 „Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēm 2009.–2012.gadam””). 
Sadarbībā ar vides monitoringā iesaistītajām institūcijām tika sagatavots un iesniegts Valsts 
kancelejā Informatīvais ziņojums par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-
2012.gadam noteikto uzdevumu izpildi 2010.gadā. 
 
Zemes dzīļu izmantošana un aizsardzība  
2011.gada 6.septembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas 
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”. Noteikumi 
nosaka derīgo izrakteņu atradnes pases saturu, kārtību, kādā zemes dzīļu iemantotājs pirms licences 
izsniegšanas saņem derīgo izrakteņu atradnes pasi un ieguves limitu. Noteikumi nosaka arī kārtību, 
kādā Valsts vides dienests izsniedz zemes dzīļu izmantošanas licences un kārtību, kādā vietējās 
pašvaldības izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. Ņemot vērā to, ka pazemes 
ūdeņi ir valsts nozīmes derīgais izraktenis ar īpašu izpētes un ieguves specifiku, atsevišķā nodaļā 
noteikta pazemes ūdeņu izmantošana. Noteikti gadījumi, kad zemes dzīļu izmantošanas licenci 
izsniedz zemes dzīļu izmantošanai visā Latvijas teritorijā, kā arī prasība pirms darbu veikšanas 
noslēgt līgumu ar zemes īpašnieku. Konkursa par valsts nozīmes atradņu izmantošanu regulējums 
aizstāts ar nosacījumiem par šādu atradņu izmantošanu. Lai novērstu situāciju, ka vienā atradnē 
derīgo izrakteņu ieguvi veic nekontrolējams skaits komersantu, kas rada papildus slodzi videi un 
risku, ka atradne tiks izstrādāta neracionāli, noteikti licences laukuma ierobežojumi. Lai veicinātu 
racionālu dabas resursu ieguvi un teritorijas izmantošanu, noteiktas platības, no kurām valsts un 
pašvaldību zemē rīko konkursu vai izsoli par zemes nomas tiesībām un licences vai atļaujas 
saņemšanu. 
 

6.2.Dabas aizsardzība 
Pārskata periodā notikušas divas Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmes (21.jūnijs, 
19.decembris), kurās skatīta 2011. gada 3.maijā Eiropas Komisijas publicētā jaunā ES Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģija15. Sanāksmēs pausts Latvijas viedoklis, uzsverot, piemēram, 
nepieciešamību nodrošināt pietiekamu finanšu atbalstu dabas aizsardzībai. Sabiedrība un 
sabiedriskās organizācijas informētas arī par Latvijas bioloģiskās daudzveidības pamatnostādņu 
izstrādes uzsākšanu, lūdzot sniegt priekšlikumus. 
 

                                                           
15 COM(2011) 244 
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Kā pirmais teritorijas plānojuma un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu un 
individuālo noteikumu apvienošanas pilotprojekts ir Zemgales plānošanas reģiona koordinētais 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros uzsāktais projekts „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot 
ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai”. Tajā 
paredzēta – dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna un individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu integrēšana attiecīgo pašvaldību (Skrīveru, Aizkraukles un Jaunjelgavas 
novadu) teritoriju plānojumos.  
 
Pārskata periodā tika apzināta informācija par jau nokartētajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā 
arī par papildu nepieciešamās kartēšanas veidiem un iespējām.  
 
Turpināta dokumentu sagatavošana, lai Latvijā precizētu vairāku Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000 teritoriju) robežas. 2007.gadā Eiropas Komisija pret 
Latviju uzsāka pārkāpuma procedūru par Eiropas direktīvas „Par savvaļas putnu aizsardzību” 
(Putnu direktīvas) prasību neizpildi, jo 28 Natura 2000 teritorijas Latvijā nav izveidotas pietiekamā 
platībā, un, tādēļ netiek nodrošināta atbilstoša aizsardzība Putnu direktīvā minētajām putnu sugām. 
2008. un 2009.gadā minētajās teritorijās veikta papildu izpēte, lai novērtētu Eiropas Komisijas 
norādīto pārkāpumu pamatotību un teritoriju robežu precizēšanas iespējas. No 2011.gada janvāra 
līdz aprīlim apstiprināti ar pārkāpuma procedūras novēršanu saistītie normatīvo aktu projekti un 
Eiropas Komisijai izvērtēšanai iesniegts ziņojums par īstenotajiem noslēdzošajiem pasākumiem 
pārkāpuma novēršanā. Pieņemti grozījumi noteikumos par dabas liegumiem, noteikumos par 
aizsargājamo ainavu apvidiem un likumā „Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”. 
 
Lai sagatavotu priekšlikumus Kompensāciju likuma grozījumiem saistībā ar zemes atpirkšanu un 
atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem (izvērtējot ikgadēju kompensācijas 
maksājumu ieviešanu), – 2011.gada novembrī izveidota starpinstitūciju darba grupa.  
 
Turpināta informācijas sniegšana par Eiropas Savienības LIFE programmas projektu iespējām 
dabas aizsardzībā. 2011.gadā Eiropas Komisija no Latvijas saņēmusi deviņus projektu pieteikumus. 
 
Īstenojot Valsts kontroles izvērtējumā norādīto, izsludināti grozījumi 23 aizsargājamo teritoriju 
individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, precizējot Dabas aizsardzības pārvaldes 
un Valsts vides dienesta atbildības jomas. 
 
Sadarbībā ar citām valsts institūcijām un sabiedriskajām dabas aizsardzības organizācijām, 
sagatavots noteikumu projekts „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumi”. Tāpat jāatzīmē līdzdalība Meža likuma grozījumu un ar to saistīto normatīvo aktu 
izstrādē. 
 
Turpināta sadarbība ar valsts institūcijām, pašvaldībām, pētniecības iestādēm un sabiedriskajām 
organizācijām, lai sniegtu ministrijas viedokli par iespējamiem riskiem, ko dabai var radīt ģenētiski 
modificētie organismi. Ministrijas mājas lapā uzturēta karte un saraksts16, norādot pašvaldības, kas 
atteikušās no ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas savā teritorijā. 
Izskatot ES regulas priekšlikumu, kas valstīm ļauj ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā 
teritorijā, pausts Latvijas atbalsts regulējumam sabiedrības interesēs ierobežot ĢMO izplatību. 
Iespēju robežās nodrošināta dalība dažādās starptautiskās, Eiropas Savienības un vietējās darba 
grupās, padomēs un semināros par dabas aizsardzības politikas pilnveidošanu, kā arī par tās 
                                                           
16 http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/gmo/ 
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nosacījumu iekļaušanu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, transporta, tūrisma un 
izglītības jomā. 
 

6.3. Klimata pārmaiņas 

Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) darbības nodrošināšana 
2011.gadā Ministru kabinetā tika atkārti apstiprināts Latvijas Emisijas kvotu sadales plāns 2008.-
2012.gadam saskaņā ar Eiropas Vispārējās tiesas 2011.gada 22.marta spriedumu. Saskaņā ar jauno 
Emisijas kvotu sadales plānu tika pieņemts lēmums par emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem, kā 
arī tika pieņemti vairāki lēmumi par emisijas kvotu piešķiršanu no jauno iekārtu rezerves. 
 
Tika veikti grozījumi likumā "Par piesārņojumu", kuru mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiks 
sagatavota un iesniegta informācija emisijas kvotu aprēķinam un precizēt emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas aptvērumu nākamajam tirdzniecības periodam. 
 
2011.gada septembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts Iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 
2013.-2020.gadam. Eiropas Komisijai visa informācija prasītajā formātā tika iesniegta 2011.gada 
29.septembrī. 2011.gada decembrī tika veikti grozījumi iekārtu sarakstā saskaņā ar Eiropas 
Komisijas veikto pārbaužu pirmo posmu – pabeigtības pārbaudēm. 
 
Pārskata periodā tika nodrošināta ministrijas, Valsts vides dienesta un Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra ekspertu apmācības emisijas kvotu aprēķina metodikas piemērošanai 2013.- 
2020.gada periodam. ES ETS dalībnieku apmācības tika īstenotas 2011.gada vasarā, tādejādi 
nodrošinot harmonizētu un kvalitatīva datu iesniegšanu. 
 
Latvijas emisijas kvotu tirdzniecības reģistrā ir ieviesti prasītie drošības pasākumi, lai nodrošinātu 
drošu pieeju reģistram. Šobrīd notiek darbs pie emisijas kvotu tirdzniecības reģistra sagatavošanas 
datu pārnesei uz Savienības emisijas kvotu reģistru. 
 
2011.gadā notika darbs pie Ministru kabineta noteikumiem aviācijas sektora dalībai emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā grozījumiem, lai tajos noteiktu Eiropas Komisijas papildus prasības. 
 
Turpināta sadarbībā ar Latvijas vides nevalstiskajām organizācijām – biedrību „Zaļā brīvība” un 
”Reģionālais vides centrs Latvija” un zinātniekiem veikta klimata pārmaiņu samazināšanas 
pasākumu izstrāde dažādos Latvijas tautsaimniecības sektoros – enerģētikā, rūpniecībā, 
mājsaimniecībās, transportā, atkritumu saimniecībā, lauksaimniecībā un mežu apsaimniekošanā. 
Notikuši vairāki semināri, kuros iespējamā rīcība emisiju samazināšanai apspriesta ar nozaru 
ekspertiem, pašvaldību speciālistiem, zemniekiem un uzņēmējiem. 
 
ANO Vispārējās Konvencijas par klimata pārmaiņām saistību izpildes nodrošināšana 
Sniegti ziņojumi Eiropas Komisijai un ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 
sekretariātam par ikgadējo SEG inventarizāciju laika periodam no 1990.- 2009. gadam. Valsts 
kopējās SEG emisijas 2009. gadā bija 10735,47 Gg CO2 ekv. (neskaitot meža sektoru).  

 
Turpinājās darbs pie Latvijas interešu pārstāvības starptautiskajās sarunās par nākotnes klimata 
politiku.  
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Sadarbībā ar Zemkopības ministriju notika darbs pie lauksaimniecības, mežsaimniecības, mežu 
emisiju un piesaistes aprēķina metodikas jautājumiem, lai klimata politikas ietvaros veicinātu 
ilgtspējīgu mežsaimniecību un lauksaimniecību. 

 
Starptautiskās sadarbības jomā izpildot saistības sniegt jaunattīstības valstīm finansiālu palīdzību 
emisiju samazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumiem, notika sadarbība ar 
Gruzijas Vides un dabas resursu ministriju. Piešķirti 10 000 eiro, kas ieguldīti, lai izstrādātu labas 
prakses vadlīnijas klimata pārmaiņu siltumnīcefekta gāzu emisijas datu inventarizācijas 
sagatavošanai un prognožu pilnveidošanai Gruzijā, kā arī informācijas materiālu izveidē, lai 
popularizētu starpvalstu pieredzi atjaunojamo resursu izmantošanā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. 
 
Sadarbība klimata jautājumu risināšanai 
2011.gadā ministrijas eksperti snieguši priekšlasījumus par klimata pārmaiņu jautājumiem. 
Nodrošināta ministrijas dalība starptautiskajā izstādē „Vide un enerģija 2011”, t.sk., sagatavoti 
stendu materiāli un izdales materiāli, noorganizēti 4 dienu minisemināri par klimata pārmaiņām 
Latvijā, tehnoloģijām un aktivitātēm to novēršanai. Ministrijas un Vides investīciju fonda pārstāvji 
klātienē konsultēja izstādes apmeklētājus. 

 

 
 
Klimata pārmaiņu finanšu instruments 
2011. gadā apstiprināti MK noteikumi par šādiem KPFI projektu atklātu konkursu nolikumiem: 
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• Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.11 „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
mājsaimniecību sektorā” nolikums”, 

• Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.12 „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”, 

• Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”, 

• Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumi Nr.608 „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu 
tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”. 

 
2011. gadā veikta projektu iesniegumu atlase šādu projektu atklātu konkursu ietvaros: 

• „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” I kārta – iesniegti 1 460 
projektu iesniegumi – apstiprināti 1 219 projekti ar kopējo KPFI finansējumu 4 432 721,84 
LVL, 

• „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” – 
iesniegti 265 projektu iesniegumi – apstiprināti 60 projekti ar kopējo KPFI finansējumu 
26 966 041 LVL, 

• „Zema enerģijas patēriņa ēkas” – iesniegti 82 projektu iesniegumi – apstiprināti 31 projekti 
ar kopējo KPFI finansējumu 7 261 722 LVL, 

• „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” – iesniegti 36 projektu iesniegumi – apstiprināti 24 projekti ar kopējo KPFI 
finansējumu 2 807 332,36 LVL, 

• „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu 
īstenošana” – iesniegti 98 projektu iesniegumi pieprasītais kopējais KPFI finansējums LVL 
10 602 833,98, 

• „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” II kārta – iesniegti 1 378 
projektu iesniegumi un pieprasītais kopējais KPFI finansējums LVL 3 334 986,21, 

• „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un 
iespējām” – iesniegti 13 projekta iesniegumi 7.1. un 7.2.aktivitātēs – apstiprināti 4 projekti 
ar kopējo KPFI finansējumu 209 328 LVL. 

 
Kopumā apstiprināti 1 428 projekti ar kopējo KPFI finansējumu 56,57 milj. latu apmērā. 
Līdz 2011.gada beigām projektu īstenošana uzsākta 11 KPFI finansētajos projektu iesniegumu 
konkursos, kuros izmaksāti 25,8 milj. latu:  

• projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” ietvaros 
pabeigti 56 projekti un izmaksāts KPFI finansējums 2 608 528,14 LVL apmērā, 

• projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju 
attīstīšana” ietvaros pabeigti 2 projekti un izmaksāts KPFI finansējums  588 899,80 LVL,  

• projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu 
ēkās” izmaksāts KPFI finansējums 1 828 840,02 LVL, 

• projektu atklāta konkursa „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem 
• energoresursiem” noslēgti 29 projektu līgumi, pabeigti 2 projekti un izmaksāts KPFI 

finansējums 621 178,65 LVL, 
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• projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” noslēgti 29 līgumi, 
pabeigts 1 projekts un izmaksāts KPFI finansējums 3 595 581,51LVL, 

• projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai ražošanas ēkās” noslēgti 48 līgumi, pabeigti 12 projekti un izmaksāts KPFI 
finansējums 3 203 134,35 LVL, 

• projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai pašvaldību ēkās” noslēgti 29 līgumi, pabeigti 2 projekti un izmaksāts KPFI 
finansējums 9 466 367,54 LVL, 

• projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas nozīmi un iespējām” 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5.aktivitātēs noslēgti 16 līgumi, 
pabeigts 1 projekts un izmaksāts KPFI finansējums 201 342,47 LVL, 

• projektu atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” noslēgti 29 līgumi un izmaksāts 
KPFI finansējums 1 620 038,47 LVL, 

• projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību 
sektorā” I kārta - noslēgti 1219 līgumi un izmaksāts KPFI finansējums 597 746,77 LVL, 

• projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai” noslēgti 65 līgumi, pabeigts 1 projekts un izmaksāts KPFI 
finansējums 1 470 317,58 LVL. 

 

6.4.Reģionālā attīstība 

Teritorijas attīstības plānošana 
Izstrādāts likumprojekts “Teritorijas attīstības plānošanas likums” (Teritorijas attīstības plānošanas 
likumprojekts 2011.gada 4.oktobrī akceptēts 3.lasījumā Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijā). Likumprojekta mērķis ir pilnveidot teritorijas attīstības plānošanas sistēmu Latvijā, 
vienkāršojot dokumentu izstrādes procedūru, tuvinot sociāli ekonomisko teritorijas plānošanas un 
telpiskās plānošanas procesus, nosakot standartizētas prasības visām teritorijas izmantošanām. 
 
Likumprojekts aizstās spēkā esošo Teritorijas plānošanas likumu un daļēji arī Reģionālās attīstības 
likumu, savienojot vienā likumā visus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus: gan ilgtermiņa 
attīstības stratēģijas, gan teritorijas plānojumus, gan attīstības programmas. Likumprojekts 
izstrādāts ar mērķi padarīt elastīgāku un loģiskāku teritorijas plānošanas sistēmu, nosakot katram 
plānošanas līmenim konkrētus uzdevumus. 
 
Pašvaldības plānojumam jābūt ar perspektīvu uz 12 gadiem, lai nebūtu nepieciešamības to grozīt ik 
pa 2-3 gadiem. Noteikts atsevišķs dokuments - aizsargjoslu plāns, ko var papildināt atbilstoši 
izmaiņām likumdošanā, negrozot visu teritorijas plānojumu. 
 
Likumprojekts piedāvā iespēju tuvināt plānošanas un būvniecības procesus, pieļaujot, ka 
detālplānojuma ietvaros var tikt izstrādāts arī būvprojekts, tādējādi tiks samazināti administratīvie 
šķēršļi. 
 
Noteikti konkrēti teritorijas plānojuma un detālplānojuma apstrīdēšanas termiņi un kārtība, kā arī 
detālplānojuma īstenošanas kārtība. 
 
Izstrādāts likumprojekts „Zemes pārvaldības likums” (2011.gada 4.augustā izsludināts Valsts 
sekretāru sanāksmē (prot.Nr.30, 28§)). 
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Zemes pārvaldības likumprojekts nodrošinās normatīvā regulējuma pēctecību zemes izmantošanā 
pēc zemes reformas pabeigšanas, paredzēs regulējumu rezerves zemes fonda izveidei, veicinās 
zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Likumprojekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 
2010.gada 19.aprīļa rīkojumam Nr.214 (sēdes protokola Nr.17 35.§) „Par Zemes pārvaldības likuma 
koncepciju” un saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.613 "Par Zemes 
politikas pamatnostādnēm 2008.–2014.gadam". 
 
Likumprojekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu zemes pārvaldību, nodrošinot racionālu un efektīvu 
zemes izmantošanu un aizsardzību. Tajā ir definētas zemes izmantotāju tiesības un pienākumi, kā 
arī regulēti zemes izmantošanas sabiedrības vajadzībām, infrastruktūras nodrošinājuma un zemes 
konsolidācijas jautājumi. Pašvaldībām būs tiesības ierosināt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes 
konsolidācijai, ja puse projektējamās teritorijas nekustamo īpašumu īpašnieki to pieprasa. 
 
Likumprojektā ir noteikta arī valsts un pašvaldību kompetence zemes pārvaldībā. Tas paredz 
publiskos ūdeņus nodot pašvaldību pārvaldībā, bet valstij saglabāt īpašuma tiesības. Valsts 
iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām un pašvaldībām reizi septiņos gados būs jāizstrādā to īpašumā 
un valdījumā esošo neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējums. Ar ģeoportāla palīdzību 
plānots nodrošināt visu informācijas sistēmu savietojamību un iegūt informāciju par zemi un 
izmaiņām, kas saistītas ar zemes kvalitāti, īpašniekiem, tiesībām u.c. 
 
Paredzēts, ka pašvaldības veidos rezerves zemju fondu, kura mērķis ir nodrošināt zemi 
infrastruktūras attīstības vajadzībām, zemes konsolidācijai un citiem mērķiem. 
 
Tāpat likumprojektā ir iekļauti jautājumi par zemes degradācijas novēršanu, degradēto teritoriju 
pārvaldību, zemes kvalitāti un tās novērtējumu, kā arī zemes pārraudzības īstenošanu un zemes 
pārskata sagatavošanu. 
 
Jūras telpiskā plānošanā sagatavots Koncepcijas projekts par kompetenču sadalījumu starp 
institūcijām jūras telpiskajā plānošanā un izsludināts 2011.gada 8.septembra Valsts sekretāru 
sanāksmē (prot.Nr.35., 19.§), kas noteiks jūras telpiskajā plānošanā iesaistāmās institūcijas, to 
atbildības, kā arī izvērtēs nepieciešamos resursus, kas nepieciešami Jūras telpiskā plānojuma 
izstrādei. 
 
Pēdējo gadu laikā, pieaugot jūras izmantošanas intensitātei un parādoties jaunām tās izmantošanas 
iespējām, Eiropā un pārējā pasaulē aktualizējies jautājums par nepieciešamību veikt jūras telpisko 
plānošanu. Arī Latvijā, īpaši pieaugot interesei par vēja enerģijas un potenciālo zemes dzīļu resursu 
izmantošanu jūrā, kā arī aizsargājamo jūras teritoriju izveidošanu, aktualizējas diskusija par jūras 
telpas racionālu izmantošanu un ekosistēmu saglabāšanu. Tam nepieciešams vienots instruments, 
kas kompleksi izvērtētu sociālos, ekonomiskos un vides jautājumus, risinātu konfliktsituācijas, 
atļautu vai aizliegtu noteiktas darbības jūrā. Galvenais šāds instruments ir jūras telpiskā plānošana. 
 
Koncepcija paredz jaunu MK noteikumu sagatavošanu par jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas, 
uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību, kas izdodami līdz 2012.gada 30.decembrim. 
 
Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam apstiprinātas MK 20.04.2011. 
(MK rīkojums Nr,169 „Par telpiskās attīstības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam” (prot.Nr.26, 
26.§)) un ir viens no Latvija2030 īstenošanas soļiem, kas ir jāņem vērā, izstrādājot piekrastes 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, nozaru politikas un valsts attīstības 
plānošanas dokumentus. 
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Vidēja termiņa mērķis (līdz 2017.gadam) – veicināt piekrastes attīstību, nodrošinot, ka piekraste ir 
ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa, kurā klimata pārmaiņu ietekme tiek mazināta ar 
kvalitatīvas infrastruktūras izveidi un tiek īstenota laba pārvaldība. 
 
Pamatnostādņu īstenošanai ir noteikti 2 rīcības virzieni - pārvaldības uzlabošana  un kvalitatīvas 
piekrastes infrastruktūras izveidošana. 
 
2011.gada 2.septembrī ir izveidota Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa un šobrīd norit 
sākotnējās konsultācijas ar visām piekrastes pašvaldībām, Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioniem 
un atsevišķu institūciju pārstāvjiem par vienotu plānojumu par piekrastes infrastruktūras attīstīšanu 
– tā saturu, veidu, akcentējamiem problēmjautājumiem. Iecerēts, ka šo plānojumu izstrādā 
nacionālā līmenī kā tematisko plānojumu, kuru apstiprina MK. Plānojumu sagatavos vismaz 8 
gadiem, sasaistot to ar finansējuma plānošanu. Plānojuma izstrādē piedalās plānošanas reģioni, 
ministrijas, pētnieciskās institūcijas, sabiedrība. 
 
Turpinās darbs pie Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) izveides (TAPIS 
ieviešana plānota trīs kārtās līdz 2014.gadam), kas ar vienotā valsts ģeotelpiskās informācijas 
ģeoportāla www.geolatvija.lv starpniecību nodrošinās visu plānošanas līmeņu plānošanas 
dokumentu, pašvaldības ģeotelpisko datu un ticamas informācijas pieejamību, plānošanas 
dokumentu izstrādes procesa un pašvaldības lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu. Izsludināts 
iepirkums TAPIS programmatūras drošības noteikumu un e-pakalpojuma izstrādei (noslēdzas līdz 
2011.gada 24.oktobrim).  
 
TAPIS paredz vienuviet internetā publicēt visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, 
atbalstīt to izstrādes sabiedriskās apspriešanas procesus, kā arī nodrošināt rīku, ar kura palīdzību 
pašvaldības varēs atjaunot zemes izmantošanas informāciju, savietojot dažādu valsts reģistru 
ģeotelpiskos datus. Jebkurš interesents, izmantojot autentifikācijas iespējas, varēs elektroniski 
iesniegt pašvaldībā gan iesniegumus, gan elektroniski saņemt publiski pieejamo informāciju par 
zemes izmantošanu, paļaujoties, ka tā ir ticama un atbilstoši aizsargāta pret jebkādām 
modifikācijām (projekta ietvaros tiks izveidots e-pakalpojums – „Uzziņa par nekustamā īpašuma 
atļauto  izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu).  
 
Lai nostiprinātu vietējās plānošanas kapacitāti 2011.gadā nodrošināta pašvaldību un plānošanas 
reģionu metodiskā vadība teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, t.sk.: 

• nodrošināta dalība pašvaldību attīstības programmu vadības grupu sanāksmēs, 
sabiedriskajās apspriedēs un semināros (11); 

• sniegti atzinumi par Ogres, Siguldas, Alūksnes, Jelgavas, Ludzas, Preiļu, Balvu, Grobiņas, 
Tukuma, Ventspils, Līvānu, Aizputes un Engures novada attīstības programmām, sniegti 
priekšlikumi / ieteikumi Alūksnes, Grobiņas, Ventspils, Dobeles, Jelgavas, Ludzas, Preiļu, 
Balvu, Tukuma, Lielvārdes, Talsu, Salas, Aizputes, Krāslavas novadu un Ventspils attīstības 
programmu izstādei / pilnveidošanai; 

• sadarbībā ar nozaru ministrijām (KM, SaM, IZM, LM, ZM, LIAA, TAVA, VARAM, EM) 
noorganizēts semināru cikls (9 semināri) par nozaru un teritoriju prioritāšu saskaņotību, kā 
rezultātā tiks pilnveidoti metodiskie ieteikumi pašvaldību attīstības programmu izstrādei; 

• sadarbībā ar nozaru ministrijām izstrādāta „Nozaru politiku vadlīnijas, kas būtu jāņem vērā, 
izstrādājot un īstenojot pašvaldību attīstības programmas” 1.redakcija. 
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Uz 2012.gada 1.martu 49 pašvaldībām ir spēkā attīstības programmas. Savukārt 30 pašvaldībām ir 
apstiprinātas attīstības programmu pirmās redakcijas.  
 
Publisko pakalpojumu sniegšanas optimizēšana 
Ņemot vērā, ka valsts mērogā nepastāv vienotas pieejas valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību 
klientu apkalpošanas centru, filiāļu izvietojumam un vienlaicīgi vairākas pašvaldības ir izveidojušas 
savus klientu apkalpošanas centrus, lai novēstu nelietderīgu resursu tērēšanu, attīstot paralēlas 
klientu apkalpošanas struktūras valstī, kā arī lai nodrošinātu maksimāli plašu pakalpojumu 
teritoriālu pieejamību ir nepieciešams pakalpojumu apkalpošanas struktūru izveidi veikt atbilstoši 
vienotam plānam – nepieciešams valsts pārvaldes darbību publisko pakalpojumu sniegšanā 
organizēt pēc vienas pieturas aģentūras (turpmāk- VPA) principa – nodrošināt pēc iespējas vairāk 
pakalpojumu sniegšanu vienuviet – klātienē un elektroniski. 
 
Kopš 2011.gada 1.jūlija VARAM Pašvaldību pārraudzības departamenta Vienas pieturas aģentūras 
nodaļa uzsāka īstenot pirms tam uzsākto Valsts kancelejā Eiropas Sociālā fonda projektu „Publisko 
pakalpojumu sistēmas pilnveidošana”. Projekta mērķis ir radīt konceptuālu un metodoloģisku 
pamatu publisko pakalpojumu sistēmas attīstībai un veicināt pakalpojumu uz klientu orientēto 
darbības principu izmantošanu publiskajā pārvaldē, samazinot administratīvo slogu uzņēmējiem un 
iedzīvotājiem. 
 
2011.gadā Pašvaldību pārraudzības departamenta VPA nodaļa ir veikusi virkni darbību, lai 
nodrošinātu VPA principa ieviešanu: 
1. VPA nodaļa aktualizēja koncepcijas projektu par VPA principa ieviešanu valsts un pašvaldību 

pakalpojumu pieejamībā un detalizēti izsvēra tās saturu un lietderību atkārtotai virzīšanai 
izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Rezultātā 2011.gada 9.augustā Ministru kabinetā tika 
apstiprināta „Koncepcija par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību 
pakalpojumu pieejamībā”. Koncepcija nosaka nepieciešamību pilnveidot valsts un pašvaldību 
pakalpojumu sniegšanas organizāciju, nodrošinot iedzīvotājiem pieejamus, ērtus un saprotamus 
pakalpojumus visā valsts teritorijā, kā arī iespēju nodalīt pakalpojumu piegādātāju no 
pakalpojumu turētāja un sniedzēja. Koncepcija neparedz visu valsts pārvaldes sniegtos 
pakalpojumus sniegšanu pēc vienas pieturas aģentūras principa - katru pakalpojumu un tā 
piemērotību sniegšanai pēc vienas pieturas aģentūras principa ir nepieciešams vērtēt atsevišķi. 
Veicot valsts un pašvaldību pakalpojumu izvērtējumu, atbilstoši pakalpojuma raksturam, 
pieprasījumam, sarežģītībai, klientu grupām un citiem kritērijiem, nosakāms, kuri pakalpojumi 
sniedzami pēc VPA principa uz pašvaldību bāzes, kā arī ir izvērtējama iespēja konsolidēt 
savstarpēji saistītu nozaru pakalpojumus, veidojot vienotu pakalpojumu centru tīklu atbilstoši 
klientu segmentiem (piemēram, pakalpojumi uzņēmējiem, lauksaimniekiem).  

2. 1.ceturksnī tika rīkotas tikšanās Madonas, Alūksnes, Salaspils, Ilūkstes, Salacgrīvas, Burtnieku, 
Valkas, Balvu un Ludzas novadu pašvaldībās, 2.ceturksnī – Priekules un Aizputes  novadu 
pašvaldībās, 3.ceturksnī Brocēnu un Mārupes  novadu pašvaldībās, lai apzinātu pašvaldību 
pakalpojumus, to pieejamību un kvalitāti, problēmas, pakalpojumu elektronizācijas pakāpi, kā 
arī līdz šim paveikto vienas pieturas aģentūras principa ieviešanā. Minēto tikšanos rezultātā 
pašvaldībām tika sniegti priekšlikumi publisko pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai. 

3. Ir aktualizēts valsts pakalpojumu saraksts un apgūts Reformu darba grupā paveiktais. VPA 
nodaļa iesaistījās projekta “Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas 
reģionā” (Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047) realizācijā. Tāpat līdzdarbojās šādu pilotprojektu 
darba grupās - „Bērna piedzimšanas notikums”, „Darbnespējas lapas saņemšana/slimības 
pabalsta piešķiršana”, „Kadastra informācija mantojuma lietai” un „Būvatļaujas izsniegšana” 
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sēdēs. Par rezultātiem ir informētas pašvaldības, kā arī uz noteiktiem pakalpojumiem ir aprobēta 
VPA principa ieviešanas metodika. 

4. VPA nodaļa nodrošināja līdzdalību 20 Eiropas sociāla fonda projekta "Publisko pakalpojumu 
sistēmas pilnveidošana" Vadības padomes sanāksmēs šādus nodevumu vērtēšana: Publisko 
pakalpojumu sniegšanas rekomendējamais modelis; Pakalpojumu pārbūves vadlīnijas; 
Pakalpojumu definēšanas un aprakstīšanas vadlīnijas; Pakalpojumu izvērtēšanas vadlīnijas; 
Pakalpojumu pārbūves izmaksu-ieguvumu aprēķina un izmaksu noteikšanas metodika; 
Pakalpojumu izmaksu noteikšanas vadlīnijas; Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesi; 
Klientu apkalpošanas standarta sagatavošanas vadlīnijas; Priekšlikumi vienas pieturas aģentūras 
principa ieviešanai valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā; Bērnu piedzimšanas notikums 
Pakalpojumu grupas izvērtējums; Būvatļaujas izsniegšana Pakalpojuma izvērtējums; 
Darbnespējas lapas saņemšana/slimības pabalsta piešķiršana Pakalpojumu grupas izvērtējums; 
Pilotpakalpojumu izvērtēšanas rezultāti un rekomendācijas šo pakalpojumu pārbūvei; Kadastra 
informācija mantojuma lietai Pakalpojuma izvērtējums; Reklāmas materiālu, izkārtņu, 
sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana Pakalpojuma izvērtējums VPA darbības, 
pakalpojumu sniegšanas un to kvalitātes novērtēšanas rekomendējamais modelis. Rezultātā ir 
izstrādāta metodika, izpētīta teorētiskā bāze un par minēto informētas ministrijas. 

5. Ar mērķi nodrošināt publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes paaugstināšanos, 
administratīvā sloga mazināšanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem VPA nodaļa šobrīd izstrādā 
publisko pakalpojumu sistēmas pilnvedes koncepciju, kas ietver: 
• metodoloģiskā ietvara izstrādi publisko pakalpojumu sistēmai – publisko pakalpojumu 

identificēšanai, analīzei un pilnveidei; 
• balstoties uz metodoloģisko ietvaru ievieš pilotprojektus, kas nodrošina konkrētu 

pilnveidojumu izstrādi publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai; 
• tiesiskā ietvara – Publisko pakalpojumu likumprojekta – izstrādi, tuvākajā laikā uzsākot 

plašu publisko apspriešanu, kas aptver dažādas mērķgrupas, tai skaitā, iedzīvotājus, 
uzņēmējus, pašvaldības, valsts iestādes; 

• valsts pārvaldes un pašvaldību kapacitātes paaugstināšanu pakalpojumu pilnveidošanai, 
organizējot apmācības un izstrādājot metodisko materiālu plašai patstāvīgai lietošanai; 

• pastāvīga e-risinājumu ieviešana publisko pakalpojumu pieejamībai un efektīvai sniegšanai. 
 
Augstāk minētie pasākumi nodrošina visaptverošu, koordinētu un efektīvu pieeju publisko 
pakalpojumu sistēmas koncepcijas izstrādē un priekšnoteikumu radīšanā tās ieviešanai. 
 
Publisko pakalpojumu koncepcijas izstrādes procesā būtiska loma ir pilotprojektu ieviešanai, kas 
dod iespēju pārbaudīt izstrādāto metodoloģiju, iesaistot nozares ekspertus un ministrijas pārstāvjus 
izstrādāt konkrētus priekšlikumus konkrētu pakalpojumu pilnveidei, kā arī kalpo kā labie piemēri 
turpmākai citu resoru rīcībai.  
 
Kopumā sasniegtie rezultāti līdz 2011.gada beigām: 
• Izstrādāti priekšlikumi vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai valsts un pašvaldību 

pakalpojumu pieejamībā un MK apstiprināta “Koncepcija par vienas pieturas aģentūras principa 
ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā” ; 

• Izstrādāti detalizēti pārbūves procesi šādiem pakalpojumiem: 
• Bērnu piedzimšanas notikums; 
• Darbnespējas lapas saņemšana/slimības pabalsta piešķiršana; 
• Būvniecības atļaujas izsniegšana; 
• Kadastra informācija mantojuma lietai; 
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• Izstrādāt Vienas pieturas aģentūras darbības, pakalpojumu sniegšanas un to kvalitātes 
novērtēšanas rekomendējamais modelis.  

• Izstrādāts Publisko pakalpojumu likumprojekta koncepta struktūras projekts. 
• Uzsākta visu publisko pakalpojumu izvērtēšana. 
 
Projekta ietvaros rīkotajos semināros, kā arī konferencē „Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai 
un partnerībai” 2011.gada laikā piedalījušies vismaz 744 dalībnieki. 
 
Projekta ietvaros laika periodā līdz 2013.gada 31.janvārim tiks īstenotas šādas būtiskākās 
aktivitātes: 

1. resoru publisko pakalpojumu novērtējums (valsts institūcijas, neatkarīgās iestādes un 
kapitālsabiedrības) – projekta eksperti ir veikuši publisko pakalpojumu identificēšanu un 
visaptverošu novērtēšanu, balstoties uz 72 kritērijiem, piemēram, pakalpojuma sniegšanas 
procesa efektivitātes novērtējums, iespēja pakalpojumu elektronizēt u.c., kā arī 
rekomendāciju izstrādi resoru publisko pakalpojumu pilnveidei. Projekta ietvaros veiktie 
novērtējumi tiks skaņoti ar atbildīgajām ministrijām un iesniegti to tālākai rīcībai publisko 
pakalpojumu sistēmas pilnveidošanai. Aktivitātes rezultāts būs ekspertu ziņojums par 
publisko pakalpojumu sistēmiskiem pilnveidojumiem, kas iekļaujami tiesiskajā regulējumā, 
kā arī resoru līmeņa rekomendācijas; 

 
2. pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējums – projekta eksperti ir koordinējuši pašvaldību 

publisko pakalpojumu identificēšanu un sniegšanas pašnovērtējuma veikšanu, noritēja darbs 
pie vienota publisko pakalpojumu saraksta izstrādes. Aktivitātes rezultātā pirmo reizi 
Latvijas vēsturē izveidots vienots pašvaldību sniegto publisko pakalpojumu saraksts, kas 
tiks izmantots pašvaldību pakalpojumu iekļaušanai portālā, kā arī izstrādāts tipveida 
pakalpojumu saraksts un rekomendācijas pašvaldību sniegto pakalpojumu optimizācijai. 
Saskaņots ar projekta Pašvaldību pakalpojumu izvērtēšanas darba grupas locekļiem 
2012.gada 11.aprīlī. 

 
3. balstoties uz detalizētu izpēti, īstenojot resoru publisko pakalpojumu novērtējumus, 

izstrādājot pilotprojektus un citas aktivitātes, gūstot jaunas atziņas tiks aktualizēts Publisko 
pakalpojumu sniegšanas modelis.  

 
4. tiks izstrādāta metodika valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī veiktas 

apmācības tās pielietošanā. Nodrošinot apmācību ilgtspēju, tiks veiktas apmācības arī 
apmācītājiem, kas turpmāk varēs sniegt konsultatīvu atbalstu publisko pakalpojumu 
pilnveidē. Tāpat, apzinoties vadītāju nozīmīgo lomu pārmaiņu vadībā, apmācību moduļos ir 
iekļautas apmācības valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību vadītājiem. Kopumā plānots 
apmācīt 4040 personas visā Latvijā. 

 
5. rekomendācijas publisko pakalpojumu kataloga (www.latvija.lv) pilnveidei, nodrošinot 

lietotājiem un klientiem draudzīgu pieeju. Saskaņots projekta vadības padomē 2012.gada 
12.aprīlī.  

 
6. ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa 

izstrāde, ietverot esošo sistēmu novērtējumu publisko pakalpojumu sniegšanas kontekstā 
līdz iestāžu līmenim un rekomendāciju izstrādei turpmākajām investīcijām.  
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Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana  
Lai nodrošinātu Pasaules Bankas aizdevuma sociālā drošības tīkla un sociālā sektora reformu 
VARAM stratēģijas ietvaros nodrošināja pasākuma „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana skolēnu 
nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas izglītības reformas rezultātā” 
īstenošanu, skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai 2011.gadā plānotā finansējuma apjoms ir 612 839 
latu apmērā. Savukārt saistībā ar autobusu iegādi 2011.gada 1.ceturksnī VRAA izmaksāja vienai 
pašvaldībai 101 785 latu par 3 autobusu iegādi. Kopā 2011.gadā pasākuma īstenošanai ir izlietoti 
581 362 lati, kas ir 94,8% no gadā plānotā finansējuma. 
 
Saskaņā ar MK 2011.gada 26.septembra rīkojumu Nr.483 pasākumam tika samazināts plānotais 
finansējums 2011.gadam, paredzot līdzekļu pārdali 342 161 latu apmērā labklājības jomas 
pasākuma (valsts līdzfinansējums GMI pabalsta izmaksas nodrošināšanai) finansēšanai 2011.gadā.  
 
Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros 2012.gadā netiek turpināta skolēnu nogādāšana skolās no 
vietām, kur skolas slēgtas izglītības reformas rezultātā. Ņemot vērā, ka skolu tīkla reorganizācija 
pamatā pabeigta, skolēnu nogādāšana skolās pašvaldības īstenos sava finansējuma ietvaros.  
 
Kopējais pašvaldību norādītais reorganizēto un likvidēto skolu skolēnu skaits, kuriem nepieciešams 
pārvadājums 2011./2012. mācību gadā, ir 2696, kas ir par 39 skolēniem vairāk nekā 2010./2011. 
mācību gadā norādītais. Skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas 
vai reorganizētas izglītības sistēmas strukturālo reformu rezultātā, kopā bija paredzēts piešķirt 
finansējumu 2 590 000 latu apmērā 42 novadu pašvaldībām 74 autobusu iegādei (Ministru kabineta 
2010.gada 30.jūlija rīkojums Nr.446 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšanai” - turpmāk – MK rīkojums Nr.446).  
Visi 74 autobusi piegādāti 42 novadu pašvaldībām. Kopumā 2010. - 2011.gadā VRAA ir 
izmaksājusi valsts budžeta finansējumu visām 42 pašvaldībām 74 autobusu iegādei - 90% no 
autobusa iegādes cenas - 2 323 946,09 lati.  
Atbilstoši noslēgtajām Vienošanās ar novadu pašvaldībām par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu 
pašvaldībām autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai, VRAA piecu gadu periodā pēc autobusu 
saņemšanas nodrošina uzraudzību par autobusu ekspluatāciju.  
 
Administratīvā sloga samazināšana 
Lai uzņēmējiem radītu visās pašvaldībās vienādas prasības reklāmas izvietošanas un 
ekspluatācijas jomā, kā arī samazinātu administratīvo slogu šī pakalpojuma saņemšanā, sagatavoti 
un Saeimā pieņemti vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra virzītie grozījumi Reklāmas 
likumā (pieņemti Saeimā 2011.gada 17.martā, stājās spēkā no 2012.gada 1.janvāra). Uz Reklāmas 
likuma dotā deleģējuma pamata, iesaistot ieinteresētās puses (ministrijas, pašvaldības, Latvijas 
Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Tirgotāju asociāciju, Vides 
reklāmas asociāciju, Latvijas Reklāmas asociāciju), ir izstrādāts MK noteikumu projekts „Kārtība, 
kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu”, kuru plānots apstiprināt 2012.gadā. Izmaiņas novērsīs situāciju, ka uzņēmējiem, kuri vēlas 
izvietot savu reklāmu vairākās pašvaldībās, ir jātērē laika un finanšu resursi, lai apzinātu un 
izpildītu pašvaldību atšķirīgās prasības.  
 
Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam  
VARAM veica Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam ikgadējo uzraudzību, 
sagatavojot  informatīvo ziņojumu „Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.g. 
īstenošanu 2010.g.” Informatīvais ziņojums sniedza informāciju par vidējā termiņa 
makroekonomisko scenāriju,  Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam noteikto 
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uzraudzības rādītāju sasniegšanas līmeni un būtiskākajām darbībām, kas veiktas, lai nodrošinātu 
virzību uz šo rezultātu sasniegšanu, kā arī turpmāk plānotās darbības plānā noteikto rezultātu 
sasniegšanai. Uzraudzības rādītāju analīze liecināja, ka notiek virzība uz plānā noteiktajiem 
mērķiem. No 47 plānā noteiktajiem kvantitatīviem politikas rādītājiem, kurus ietekmē ministriju 
darbības,  38 gadījumos (80%)  rādītāji ir uzrādīja pozitīvu pieaugumu vai samazinājumu, vai arī 
negatīvas rādītāju izmaiņas nav notikušas. Vairāki rādītāji pārsniedza 2013.g. noteiktās mērķa 
vērtības, piemēram, VARAM pārraudzībā ir uzlabojās e-pakalpojumu pieejamība -  2010.g. no 20 
ES ieteiktajiem e-pakalpojumiem tiešsaistē ir pieejami 94% (2013.gada noteiktais  mērķis ir 90%). 
Turpmāk Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam ikgadējo uzraudzību veiks 
Pārresoru koordinācijas centrs. 
 
Statistikas pieejamības paplašināšana 
VARAM sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi un pašvaldībām izvērtēja pašvaldībām 
nepieciešamo statistikas radītāju klāstu, lai pašvaldības varētu sagatavot kvalitatīvas attīstības 
programmas un nodrošināt savu funkciju veikšanu. Rezultātā tika panākta vienošanās par 32 
rādītāju turpmāka apkopošana teritoriālā iedalījumā. Rādītāji ir iekļauti Valsts statistiskās 
informācijas programmā 2012.gadam. Paralēli VARAM sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības 
aģentūru un Centrālo statistikas pārvaldi 2011.gada rudenī organizēja piecu semināru ciklu visos 
plānošanas reģionos, lai pašvaldības informētu par statistikas datu iegūšanas procesu pēc 
administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas, kā arī ar līdzšinējo darbu, apzinot pašvaldībām 
trūkstošos rādītājus un to iegūšanas iespējamās izmaksas. Semināros tika apskatīta arī teritorijas 
attīstības uzraudzības un novērtēšanas veikšanas nepieciešamību, metodes, vēršot uzmanību uz 
rezultatīvo rādītāju izmantošanu pašvaldību darbā.  
 
Reģionālās politikas pārskatīšana 
Lai nodrošinātu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas telpiskās attīstības perspektīvā noteikto 
ilgtermiņa stratēģisko virzienu īstenošanu, tiek izstrādāts Reģionālās politikas pamatnostādņu 
projekts, kas iezīmē reģionālās politikas vidēja termiņa mērķus, sasniedzamos rezultātus, kā arī 
rīcības virzienus un uzdevumus. 
 
Latvijas reģionālā politika turpmākajos gados tiks vērsta uz: 

• policentriskas attīstības veicināšanu, sekmējot starptautiskas, nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centru izaugsmi, tiem savukārt pozitīvi ietekmējot apkārtējo teritoriju 
attīstību; 

• attīstības plānošanu un virzīšanu funkcionālo, nevis administratīvo teritoriju mērogā 
(starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri, lauku teritorijas, Rīgas 
metropoles areāls, Baltijas jūras piekraste, Austrumu pierobeža, izcili dabas, ainavu un 
kultūrvēsturisko teritoriju areāli), ar vienotu pieeju risinot šo teritoriju kopīgās specifiskās 
problēmas un vajadzības;  

• attīstības balstīšanu uz vietējo resursu pilnvērtīgāku izmantošanu, apzinot un realizējot 
katras teritorijas attīstības potenciālu, nevis dalot teritorijas labāk un sliktāk attīstītajās; 

• veicināt lielāku pašu teritoriju (gan pārvaldes, gan vietējās sabiedrības) iesaisti savas 
attīstības virzīšanā un to spēju sekmēt savu attīstību (pašvaldību rīcībspējas stiprināšanu un 
lielāku pašvaldības lomu uzņēmējdarbības sekmēšanā savā teritorijā); 

• mainīt investīciju plānošanas pieeju nākamajā ES fondu plānošanas periodā, salāgojot 
nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa skatījumu par katrā teritorijā veicamajiem 
ieguldījumiem (investīcijas teritorijās turpmāk pamatā balstot uz reģionālajā un vietējā 
līmenī identificētajām attīstības iespējām un prioritātēm, vienlaikus nodrošinot, ka 
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reģionālajā un vietējā līmenī īstenotie pasākumi sniedz ieguldījumu nozaru politiku 
īstenošanā uz vietām);  

• atbalsta iespēju nodrošināšanu reģioniem un pašvaldībām atbilstoši valsts līmenī noteiktam 
pakalpojumu klāstam („grozam”) dažādiem apdzīvojuma līmeņiem. 

 
Minēto politikas uzstādījumu ieviešana ir lielā mērā atkarīga no pašvaldību spējas stratēģiski plānot 
savas teritorijas attīstību, apzinoties un mērķtiecīgi izmantojot vietējos resursus, kā arī attīstot 
sadarbību ar apkārtējām pašvaldībām kopīgu jautājumu risināšanai. 
 
Pārskata perioda notika plaša pamatnostādņu projekta apspriešana pirms izsludināšanas VSS. 
2011.gada 13.aprīlī tika organizēta diskusija par reģionālās inovācijas sistēmas jautājumiem. Š.g. 
jūnijā - augustā tika organizēts diskusiju-semināru cikls par uzstādījumiem reģionālajai politikai, 
nolūkā pilnveidot pamatnostādņu projekta saturu, iesaistot nozaru ministriju, pašvaldību, NVO 
pārstāvjus u.c. iesaistītās puses, t.sk.  

• 20.jūnijā - par reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem un pakalpojumu teritoriālo 
izvietojumu,  

• 27.jūlijā - par pašvaldību lomu uzņēmējdarbības un inovācijas veicināšanā;  
• 10.augustā - par daudzlīmeņu pārvaldības un partnerības lomu reģionālās attīstības 

sekmēšanā.  
Augustā-septembrī pamatnostādņu projekts apspriests visu plānošanas reģionu attīstības padomju 
sēdēs. Pēc diskusijām projekts pilnveidots, ņemot vērā saņemtos komentārus un priekšlikumus.  
 
Oktobrī-novembrī diskusijas par pamatnostādņu projektu tika turpinātas, organizējot piecus reģionu 
izaugsmes forumus „Tavā varā!”, to ietvaros iesaistot pārstāvjus no pašvaldībām, nozaru 
ministrijām, uzņēmējiem un jauniešiem. 2.decembrī tika organizēta starptautiska konference 
"Reģionālās politikas labā prakse un perspektīvas Eiropas valstīs ES fondu nākotnes kontekstā", 
kuras ietvaros tika apskatīta citu valstu prakse reģionālās politikas īstenošanā, kā arī notika diskusija 
ar ārvalstu ekspertiem par Latvijas reģionālās politikas nākotni. 
 

6.5.E-pārvalde un informācijas sabiedrība 
VARAM 2011.gadā izstrādāja E-pārvaldes attīstības plānu 2011. – 2013. gadam, kas apstiprināts 
Ministru kabinetā 2011. gada 25. maijā ar rīkojumu Nr.218. E-pārvaldes attīstības plāna mērķis ir 
būtiski paplašināt publisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ērtā un vienkāršā veidā, veicot 
elektronisku datu apmaiņu starp valsts pārvaldes un pašvaldību subjektiem, vienlaicīgi palielinot 
valsts pārvaldes efektivitāti un samazinot tās izdevumus. E-pārvaldes attīstības plāns kopumā 
paredz īstenot 192 pasākumus 4 rīcības virzienos: 

• Iedzīvotāju un komersantu vajadzībām atbilstošu e-pakalpojumu attīstība. Kopumā rīcības 
virziens paredz 219 jaunu e-pakalpojumu izveidi vai pilnveidi.  
(Plānots attīstīt Valsts zemes dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras, veselības, izglītības un citu jomu e-pakalpojumus, kā arī jaunu 
komersantu e-reģistrācijas pakalpojumu un e-pakalpojumus lauksaimniekiem.) 

• VIS un IKT infrastruktūras attīstība. Rīcības virziens paredz izveidot vai pilnveidot 
41 Valsts informācijas sistēmu. 
(Plānots attīstīt pasu sistēmu un vienoto migrācijas informācijas sistēmu, izstrādāt 
Būvniecības informācijas sistēmu, pilnveidot izglītības un veselības informācijas sistēmas, 
ieviest elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmu.) 

• Inovāciju veicināšana valsts pārvaldes procesos. 
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(Paredz analizēt mākoņdatošanas, semantiskās sadarbspējas iespēju izmantošanu valsts 
pārvaldē, kā arī paredz nodrošināt personas deklarētās e-adreses ieviešanu.) 

• Administratīvā sloga samazināšana un valsts pārvaldes organizatoriskā procesa efektivitātes 
palielināšana.   
(Piemēram, iniciatīvas „Izziņām – nē” attīstība, elektronisko identifikācijas karšu (eID) 
ieviešana (eID kartes Latvijā pieejamas kopš 2012. gada 2. aprīļa), e-dokumentu 
iesniegšanu tiesās, vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv 
attīstību.) 

 
E-pakalpojumu attīstība un pieejamības veicināšana 
 
Portāls www.latvija.lv, publisko pakalpojumu katalogs, informācija par e-pakalpojumiem, jauni 
e-pakalpojumi 
Lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošinātu informāciju par publiskajā pārvaldē sniegtajiem 
pakalpojumiem atbilstoši dzīves situācijām, uzlabojot informācijas pieejamību par pakalpojumiem 
un veicamajām procedūrām to saņemšanai, 2011.gadā tika turpināts darbs pie dzīves situācijas 
aprakstu izstrādes un sadaļas „E-iespējas” izveides vienotajā valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Portālā www.latvija.lv un interneta vietnē 
www.solipasolim.lv tika regulāri aktualizētas esošās un publicētas 12 jaunas elektroniskas 
pamācības par to, kā iedzīvotājiem soli pa solim elektroniski pieprasīt un saņemt valsts pārvaldes un 
pašvaldību iestāžu pakalpojumus, tajā skaitā, "Kur elektroniski iegūt informāciju par manu vecuma 
pensiju?", „Kur es varu elektroniski apskatīties, vai darba devējs par mani maksā nodokļus?”, „Kur 
es elektroniski varu noskaidrot ar veselību saistītu informāciju?”, „Kur elektroniski iegūt 
informāciju par manu nekustamo īpašumu”, „Kā es elektroniski varu pilnvarot citu personu?”, „Kā 
elektroniski reģistrēt komersantu?”, „Kā elektroniski pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātāja statusam”, „Kā uzņēmējiem vienkārši izveidot risinājumu attālinātai oficiālai saziņai ar 
saviem klientiem?" un citas. Tika uzsākta normatīvā regulējuma izpēte jaunu e-pamācību 
sagatavošanai būvniecības nozarē. 
 
2011.gadā tika izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Iesniegumu likumā", kas nosaka, ka ar 
2012.gada 1.septembri portālā www.latvija.lv iedzīvotājiem būs iespējams elektroniskā veidā 
centralizēti iesniegt iesniegumu valsts un pašvaldību iestādēm un līdz ar to efektīvāk līdzdarboties 
valsts pārvaldē (Saeimā likums pieņemts 2012.gada 15.martā). 
 
2011.gadā tika turpināta ES Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 
jomā esošo pašvaldību pakalpojumu aprakstīšana un ievietošana portālā www.latvija.lv. Tika 
uzsākts darbs pie jaunu pašvaldību unificēto pakalpojumu aprakstu izveides publisko pakalpojumu 
katalogā (ES20 pašvaldību jomas pamatpakalpojumi). Izstrādes procesā ir unificēto pašvaldību 
pakalpojuma apraksts par būvniecības atļaujas saņemšanu un tā publicēšana jaunajā portāla 
www.latvija.lv versijā. 
 
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2011. gadam uzdevuma „Izstrādāt ceļa kartes 
uzņēmējiem Doing Business noteiktos uzņēmējdarbības procesos” ietvaros tika izstrādāta ceļa 
karte uzņēmējiem (sadaļa uzņēmējiem) biznesa uzsākšanai Latvijā. Tā pieejama vienotā valsts un 
pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv angļu un latviešu valodā. 

 
Tika izstrādāts rekomendāciju materiāls „Labas pārvaldības principu nodrošināšana publisko 
pakalpojumu sniegšanā”, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku valsts publiskās pārvaldes 
darbību pakalpojumu sniegšanā iedzīvotajiem un uzņēmējiem, veicinātu valsts un pašvaldību 
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iestāžu darbinieku izpratni par e-pārvaldes principiem un prasībām, kas jāiekļauj normatīvajos 
aktos, veicinātu pakalpojumu elektronizēšanu un attīstītu uz iedzīvotājiem orientētu pakalpojumu 
sniegšanu, ievērojot labas pārvaldības praksi un izmantojot IKT sniegtās iespējas. Materiālā 
apkopoti galvenie principi un tas izmantojams, plānojot pakalpojumus un izstrādājot pakalpojumu 
regulējošos normatīvos aktus, kā arī gatavojot atzinumus normatīvajiem aktiem. Materiāls tika 
nosūtīts ministrijām un iestādēm publicēšanai to tīmekļa vietnēs, kā arī ir publicēts VARAM 
tīmekļa vietnē. 

 
E-paraksta veicināšana 
VARAM veica analīzi par dokumentu elektronisko apriti un sagatavoja priekšlikumus par e-
paraksta lietošanas veicināšanu, kas tika iekļauti Satiksmes ministrijas sagatavotajā informatīvajā 
ziņojumā "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai" 
(apstiprināts Ministru kabinetā 2011.gada 20.decembrī), kam klāt pievienotajā protokollēmumā 
(Nr.75, 41.§, TA-2936) doti uzdevumi visām ministrijām. 
 
Izstrādāts Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojums Nr.139 „Par Ministru kabineta 2005.gada 
7.novembra rīkojuma Nr.714 „Par droša elektroniskā paraksta nesēja izvēli un droša elektroniskā 
paraksta ieviešanu Latvijas Republikā”17 atzīšanu par spēku zaudējušu. Rīkojuma projekts atzīst par 
spēku zaudējušu rīkojumu, ar kuru apstiprināta koncepcija par droša elektroniskā paraksta nesēja 
izvēli un droša elektroniskā paraksta ieviešanu Latvijas Republikā, ņemot vērā, ka tajā noteiktie 
pasākumi ir īstenoti, tajā skaitā, ir izvēlēts droša elektroniskā paraksta nesējs, centralizētais 
publiskais iepirkums ir noslēdzies un ir ieviesta droša elektroniskā paraksta viedkarte, kā arī 
nodrošināta iespēja parakstīt elektroniskos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu. 
 
E-dokumentu aprite un dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vide 
VARAM izstrādāja metodisko materiālu „Elektronisko dokumentu noformēšanas un aprites 
vadlīnijas” un sagatavoja kursu valsts pārvaldes darbiniekiem Valsts administrācijas skolā. 
2011.gada 25.novembrī notika pirmā apmācība. Saistībā ar izstrādāto materiālu tika novadīti arī divi 
semināri Valsts Zemes dienestā un trīs semināri VARAM darbiniekiem. 
 
Valsts informācijas sistēmu attīstība 
Lai izveidotu vienotu nākotnes valsts IKT attīstības politiku pārskata periodā tika izstrādāti vairāki 
politikas plānošanas dokumenti un tiesību akti, īstenoti daudzi pasākumi.  
 
Tika izstrādāta un 2011.gada 30.martā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.140 (prot. Nr.20 36.§) 
apstiprināta koncepcija „Par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts 
informācijas sistēmās”, kas paredz vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanu valsts informācijas 
sistēmās, kā arī privātpersonu autentifikācijai valsts iestāžu veidotos un uzturētos iedzīvotāju un 
komersantu elektroniskās apkalpošanas portālos. Tika uzsākts darbs pie tiesību akta projektiem, kas 
noteiks vienotu tiesisko regulējumu personas autentifikācijai. 
 
Lai uzlabotu esošo drošības situāciju valsts informācijas sistēmās, izvairoties no papildu finanšu 
līdzekļu izlietošanas, tika izstrādāti grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā, kas Saeimā tika 
pieņemti 2011.gada 9.jūnijā un stājās spēkā 2011.gada 13.jūlijā. 
 
2011.gadā tika uzsākta aktivitāte „Izveidot drošu vidi personas elektroniskās deklarētās adreses 
funkcionalitātes nodrošināšanai, kā arī darba vietu (profilu) iedzīvotājam”. Lai radītu drošu vidi 
personas elektroniskās deklarētās adreses funkcionalitātes nodrošināšanai, ir nepieciešams izveidot 
                                                           
17 http://www.likumi.lv/doc.php?id=228058 
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vienotu integrētu tehnoloģisku risinājumu, kas nodrošinātu vienotu dokumentu apriti starp valsts 
institūcijām un personām – deklarētās elektroniskās adreses platforma.  
 
Tika izstrādāti Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.668 „Valsts vienotā 
ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi”. Noteikumos ietverto normu izpilde nodrošina vienotu 
piekļuvi ģeotelpisko datu kopām un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem Valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā, kā arī šī portāla drošību un tajā ietvertās ģeotelpiskās 
informācijas drošības apdraudējumu novēršanu. Atbilstoši noteikumiem, ģeotelpiskās informācijas 
portāla izveidošanu un pieejamību ir paredzēts nodrošināt līdz 2012.gada 1.septembrim. 
 
Lai samazinātu riskus, kas saistīti ar valsts informācijas sistēmu darbības traucējumiem, VARAM 
sagatavojusi vienotas prasības valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrētā valsts 
informācijas sistēmā ietilpstošo valsts informācijas sistēmu aizsardzībai. Noteikumu projekts 
„Valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrēto valsts informācijas sistēmu aizsardzības 
prasības” tika izstrādāts 2011.gadā un 2012.gada 5.janvārī izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. 
 
Valsts informācijas sistēmu un tīmekļa vietņu drošība 
Lai īstenotu valsts funkciju izpildi un iedzīvotājiem sniegtu pakalpojumus pēc iespējas efektīvāk, 
tiek attīstītas un veidotas valsts informācijas sistēmas, kurās uzkrāto datu izmantošana sniedz 
būtiskus uzlabojumus daudzās dzīves jomās. Ņemot vērā to, ka līdz ar informācijas sistēmu 
izmantošanas priekšrocībām parādās arī jauni apdraudējumi, kas var ietekmēt informācijas 
pieejamību, veselumu un konfidencionalitāti, 2011.gadā VARAM izstrādāja informācijas sistēmu 
drošības pārbaudes vadlīnijas, kuras vispārējā līmenī nosaka minimālo drošības kontroļu kopu, kas 
iestādei jānodrošina valsts informācijas sistēmai, to kopumam un informācijas tehnoloģiju 
infrastruktūrai.  

 
2011. gadā tika veiktas vairāk nekā 60 valsts pārvaldes iestāžu tīmekļa vietņu drošības pārbaudes, 
izmantojot speciālu šim mērķim iegādātu programmatūru. Iestādes pēc pārbaužu veikšanas tika 
izlabojušas konstatētos trūkumus un tīmekļa vietņu drošības līmenis tika paaugstināts. Tika 
sagatavots informatīvā ziņojuma projekts par tīmekļu vietņu drošības auditu. 

 
Metodiskie materiāli un konsultācijas valsts informācijas sistēmu attīstībai 
Tika sagatavotas VIS drošības vadlīnijas, kas tika izskatītas un saskaņotas Informācijas tehnoloģijas 
infrastruktūras padomē un 2011.gada septembrī publicētas VARAM tīmekļa vietnē.  
 
Tika veikta ministriju un citu valsts iestāžu VIS pārziņu konsultēšana un sniegta metodiska 
palīdzība gan telefoniski, gan rakstiski VIS darbības, attīstības, arhitektūras, uzturēšanas un 
drošības jautājumos. 
 
Informācijas sabiedrība attīstība un e-prasmju veicināšana  
2011.gadā turpinājās Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2006. – 2013.gadam 
īstenošana, par ko tika sagatavots informatīvais ziņojums par pamatnostādņu "Informācijas 
sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006. – 2013.gadam" īstenošanas gaitu (05.10.2011., 2011-
TA-2387). Ziņojumā secināts, ka, lai gan kopš Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 
darbības sākuma ir sasniegts ievērojams progress, it īpaši pakalpojumu elektronizācijā, ir 
nepieciešams izglītot sabiedrību un popularizēt e-pakalpojumu pieejamību un lietošanu visās 
iedzīvotāju grupās, īpaši izglītojot vecāka gadagājuma un sociālajam riskam pakļautos iedzīvotājus. 
Vienlaicīgi jāņem vērā, ka informācijas sabiedrība ir aktuāla ikvienā nozares politikā, un atbilstoši 
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tās horizontālajai politikai ir būtiski valsts pārvaldes iestādēm turpināt iesāktās aktivitātes un 
veicināt sabiedrības informētību, iedrošinot iedzīvotājus izmantot piedāvātās elektroniskās iespējas.  
 
E-prasmju veicināšana 
Lai ieviestu vienu no Informācijas sabiedrības pamatnostādnēs18 noteiktajiem ilgtermiņa rīcības 
virzieniem - dažādu iedzīvotāju mērķa grupu apmācību informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
(IKT) lietošanā (t.sk. vecāku cilvēku, bezdarbnieku, reģionu iedzīvotāju u.c.), šo grupu vajadzībām 
nepieciešamā specifiskā satura izstrādāšanu, sabiedrības informēšanu par IKT sniegtajām iespējām 
un jaunajiem pakalpojumiem, tika izstrādāts Elektronisko prasmju attīstības plāns 2011.-
2013.gadam19, kas apstiprināts ar Ministru Kabineta 2011.gada 18.maija rīkojumu Nr. 207.  
 
E-prasmju attīstības plāna mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības attīstību un mazināt digitālo 
plaisu, sniedzot iespēju Latvijas iedzīvotājiem apgūt elektroniskās prasmes (e-prasmes) atbilstoši 
viņu izglītības un profesionālās aktivitātes līmenim. Plāns pamatā balstīts uz praktiskā IKT lietotāja 
e-prasmju attīstības koordinēšanu un veicināšanu. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 
izstrādātais plāns ir orientēts uz tām iedzīvotāju mērķa grupām, kurām pastāv vislielākais 
atstumtības risks, kā bezdarbnieki, darba meklētāji, pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, pensionāri, 
ilgstošas sociālās aprūpes institūciju iemītnieki, ieslodzītie, kā arī uz pašvaldību darbiniekiem. Plānā 
ietvertie uzdevumi vērsti uz vispārējās izpratnes un motivācijas veicināšanu par e-prasmju 
nepieciešamību, kā arī apmācību pieejamības veicināšanu. Piemēram, šobrīd notiek e-pakalpojumu 
lietotāju apmācība, e-komercijas materiālu izstrāde, apmācība par droša interneta lietošanu un citas 
aktivitātes. 
 
2011.gadā tika uzsākta E-prasmju attīstības plāna īstenošana. Lai sasniegtu plānā izvirzīto mērķi, ir 
noteikti trīs rīcības virzieni: 

• Vispārējās izpratnes un motivācijas veicināšana par e-prasmju nepieciešamību; 
• Apmācību pieejamības veicināšana; 
• Plāna ietvaros esošo mērķa grupu apmācības e-prasmēs. 

 
Lai popularizētu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumu plašu izmantošanu darbā, 
izglītībā, saziņā un brīvā pašizpausmē, VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) Eiropas Savienības E-prasmju nedēļas (Get online 
week 2011) ietvaros no 2011.gada 28. februāra − 5. martam rīkoja otro E-prasmju nedēļu Latvijā 
ar mērķi ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, 
informēt, kur un kā pielietot jau esošās e-prasmes, uzlabot tās, kā arī uzzināt par valsts sniegto e-
pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.  
 
Latvija bija visaktīvākā Eiropas otrās E-prasmju nedēļas dalībvalsts Eiropas Savienībā. 2011.gadā 
Latvijā E-prasmju nedēļas pasākumos kopumā piedalījās vairāk kā 41 482 tūkstoši dalībnieku, tika 
iesaistīti vairāk kā 200 partneri – ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas, bibliotēkas, 
visos Latvijas novados norisinājās vairāk kā 700 dažādi pasākumi, tajā skaitā, diskusija jauniešiem 
par e-prasmju un e-rīku izmantošanu, bezmaksas seminārs uzņēmējiem „Valsts e-iespējas Jūsu 
biznesam” u.c. Kopumā no visiem reģistrētajiem E-prasmju nedēļas dalībniekiem, datoru iepriekš 
bija lietojuši 38563 dalībnieki jeb 92.99%, taču 2909 dalībniekiem jeb 7.01% tā bija pirmā 
iepazīšanās ar informācijas tehnoloģijām. Ņemot vērā rezultātus, varam secināt, ka informatīvās 
kampaņas organizēšana ir lietderīga un tā veicina Latvijas iedzīvotāju integrāciju informācijas 
sabiedrībā. Detalizētāka informācija: www.eprasmes.lv. 
                                                           
18  http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file44139.doc 
19 http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3662 
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2011.gadā VARAM uzsāka aktivitāti, organizējot informatīvo semināru ciklu „E-iespējas visiem”, 
lai informētu un apmācītu skolotājus par e-iespējām un e-prasmēm. Semināru mērķis ir izglītot 
skolotājus par valsts sniegtajām e-iespējām, veicinot kā skolēnu, tā arī vecāku plašāku iekļaušanu 
informācijas sabiedrībā. Minētās aktivitātes tiek īstenotas Elektronisko prasmju attīstības plānā 
2011.-2013.gadam noteiktā rīcības virziena „Vispārējās izpratnes un motivācijas veicināšana par e-
prasmju nepieciešamību” ietvaros. Laika posmā no 2011.gada oktobra līdz decembrim semināru 
noklausījās 139 skolotāju dažādos Latvijas novados. Šo aktivitāti plānots turpināt, iekļaujot arī citas 
mērķa grupas.  
 
2011.gada 3.oktobrī, lai iesaistītu skolēnus jau mācību procesa sākotnējā stadijā e-pārvaldes 
aktivitātēs, tika sniegta prezentācija sociālo zinību metodisko apvienību vadītāju seminārā, 
informējot par e-prasmju nozīmīgumu un e-pārvaldes iespējām skolēniem, viņu vecākiem. 
 
Gatavojoties 2012.gada e-prasmju nedēļai, tika organizēti vairāki semināri, tajā skaitā, Gulbenē, 
Liepājā, Lubānā un Aizkrauklē, kā arī tikšanās ar LIKTA, ministrijām un NVO. 
 
E-iepirkumu sistēmas attīstība 
Turpinājās Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) attīstība, tajā skaitā, EIS e-konkursu un e-izsoļu 
funkcionalitāte, uzlabojot konkurenci iepirkumu procesos un nodrošinot efektīvu pārvaldību.  
 
Par paveikto un turpmākajām darbībām elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanas uzlabošanā, 
lai uzlabotu iepirkumu efektivitāti un caurskatāmību, tika izstrādāts informatīvais ziņojums 
Ministru kabinetam „Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses 
darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 22.punkta izpildi 
(informācija par e-iepirkumu sistēmu)”, kas apstiprināts 2011.gada 31.maijā (MK sēdes 
protokollēmums Nr.34 28.§). 
 
Pētījumi informācijas sabiedrības un e-pārvaldes jomās 
Latvijas sasniegumus elektroniskās pārvaldes jomā salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm 
atspoguļo Eiropas Elektroniskās pārvaldes salīdzinošais ziņojums, kas pēdējo piecu gadu laikā 
apliecina Latvijas nemainīgi straujo izaugsmi ieviešot elektroniskās pārvaldes risinājumus. Eiropas 
e-pārvaldes salīdzinošā ziņojuma 2011.gada laidiens kārtējo reizi liecina par ievērojamu e-
pakalpojumu piedāvājuma palielinājumu Latvijā, t.sk., ieviešot ES noteiktos 20 pakalpojumus. 
Latvijā 94% no ES noteiktajiem 20 pakalpojumiem ir  pieejami tiešsaistē, t.sk. pakalpojumi 
komersantiem - 100% (ES-94%), pakalpojumi iedzīvotājiem - 90% (ES-87%), gan to 
nodrošināšanai nepieciešamo atbalsta rīku pieejamību un vienas pieturas principa ievērošanu. 
Minētās iespējas nodrošina portāls www.latvija.lv, kurā ietverti pēc vienotiem publisko 
pakalpojumu veidošanas principiem veidoti pakalpojumi.  
Ziņojumā īpaši uzteikta un kā labās prakses piemērs minēta iespēja pakalpojumu saņemšanai 
portālā izmantot dažādus elektroniskās autentifikācijas rīkus, tajā skaitā, vairāku Latvijas 
internetbanku autentifikāciju. Gan komercdarbības uzsākšana, gan  vides atļaujas saņemšana Latvijā 
iespējama pilnībā elektroniski, nodrošinot Latvijai 8.vietu starp ES dalībvalstīm un pārsniedzot 
vidējos ES rādītājus.  
Arī darba meklēšanas pakalpojumi Latvijā elektroniski pieejami līdzvērtīgā līmenī ar ES valstīm. 
Vērtējot darba meklētāju un uzņēmēju vajadzības secināts, ka valsts pārvalde Latvijā orientējas uz 
apkopotu pakalpojumu piedāvājumu, kas nepieciešami, lai izveidotu uzņēmumu vai atrastu darbu, 
nodrošinot racionālāku pakalpojumu piedāvājumu un mazinot administratīvo slogu personai. 
Ziņojums rāda izaugsmi arvien plašākai e-iepirkuma izmantošanai dažādās tā fāzēs Latvijā ar mērķi 
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piecu gadu laikā nodrošināt lielāko daļu pārvaldes iepirkumu veikšanu elektroniski, tā rodot 
priekšnosacījumus ietaupījumiem līdz pat līdz pat 30 % no publisko iepirkumu izmaksām. 
 
2011.gadā tika veikts pētījums, kura mērķis bija izvērtēt kā Eiropas Savienības fondu finansētie 
projekti ir ietekmējuši horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”, vai projektu ietvaros 
sasniegtie rezultāti ir virzīti uz informācijas sabiedrības attīstību, kā arī vai projektos ir paredzēti 
konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības veidošanu un attīstību. Pētījums publicēts 
VARAM mājas lapā.  
 

6.6. Fondi un Investīcijas 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma apguve  
1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros 
2011.gadā tika veikta projektu vērtēšana, kur savus projektus iesniegt tika aicinātas teju visas 
Latvijas novadu un pilsētu pašvaldības, kā arī plānošanas reģioni. Lielākoties projekti tika iesniegti 
jau 2010.gadā, bet 2011.gadā, ņemot vērā pieejamo finansējuma apjomu, akceptēti īstenošanai tika 
12 projekti. Kopumā līdz 2011.gada beigām īstenošanā esošo projektu skaits sasniedza 127 
projektus par kopējo summu 2,5 mlj. Ls, kas veido 99,69% no aktivitātē pieejamā finansējuma. 
Projektos plānotās izmaksas t.sk. speciālistu atlīdzība, darba vietas aprīkojuma noma, apmācību 
izdevumi u.tml. pilnībā tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Pēc VARAM rīcībā 
esošajiem datiem 2011.gadā 12 projektu ietvaros piesaistīti 17 speciālisti, bet kopumā pašvaldībās 
un plānošanas reģionu administrācijās visu projektu ietvaros piesaistīti 224 speciālisti, t.sk. sociālie 
darbinieki, juriskonsulti, projektu vadītāji, teritoriju plānotāji, būvinženieri u.t.t.   
 
Valsts budžeta līdzekļi aktivitātes īstenošanai 2011.gadā tika piešķirti 570 239 LVL apjomā. Lai 
apgūtu piešķirto finansējumu, 2011.gada laikā aktivitātes ietvaros projektu īstenotājiem tika 
izmaksāti avansa maksājumi 45 591 Ls apjomā un starpposma maksājumi 524 674 Ls apjomā, 
veidojot 100% valsts budžeta izpildi. Aktivitātes ietvaros tika veiktas atmaksas par finansējumu 999 
255 Ls apjomā (39,29% no kopējā aktivitātē pieejamā  ESF līdzfinansējuma). 
 
1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana” ietvaros 2011.gadā tika nodrošināta 72 apstiprināto Eiropas Sociālā fonda 
līdzfinansēto projektu uzraudzība. Kopējā aktivitātē apstiprināto un īstenošanā esošo projektu 
summa ir 2,4 mlj.Ls, kas veido 98,71% no aktivitātē pieejamā finansējuma. Projektu ietvaros līdz 
2013.gadam paredzēts izstrādāt un aktualizēt 127 plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības 
dokumentus. Plānošanas dokumentu sagatavošana pilnībā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda 
līdzekļiem.  
 
Aktivitātes īstenošanai 2011.gadā tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi 307 548 Ls apjomā. 
2011.gada laikā aktivitātes ietvaros projektu īstenotājiem tika izmaksāti avansa maksājumi 54 283 
LVL apmērā un veikti starpposma maksājumi par kopējo summu 253 265 LVL apmērā, veidojot 
100% valsts budžeta izpildi. Aktivitātes ietvaros tika veiktas atmaksas par finansējumu 515 087 
LVL apmērā (20,74 % no kopējā aktivitātē pieejamā ESF līdzfinansējuma). 
 
3.1.4.3.aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros 2011.gadā turpinājās 2009.gada 2.pusgadā uzsāktā 
ierobežotās projektu iesniegumu atlases otrā kārta. 2011.gadā vērtēšanas rezultātā tika atbalstīta 8 
projektu īstenošana, kuru rezultātā tiks veikta 8 pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija/ 
labiekārtošana un tiks radītas papildus vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Kopumā līdz 
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2011.gada beigām 32 pabeigto projektu ietvaros renovētas vai labiekārtotas 39 izglītības iestādes, 
kā arī radītas 2366 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Salīdzinot ar 2004.gadu, 
kad rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 14 045 bērni, 2011.gada beigās bērnu skaits 
rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos samazinājies par 16,85%. 
2011.gada beigās kumulatīvais pabeigto un īstenošanā esošo projektu skaits bija 47 ar kopējo ERAF 
finansējumu 20,8 mlj.Ls, kas veido 99,5% no kopējā aktivitātē pieejamā ERAF līdzfinansējuma.  
 
Valsts budžeta līdzekļi aktivitātes īstenošanai 2011.gadā tika piešķirti 1,95 mlj. Ls apjomā. 
2011.gada laikā finansējuma saņēmējiem tika veikti avansa maksājumi par kopējo summu 37 794 
LVL un starpposma maksājumi par kopējo summu 1,91 mlj.Ls, kas veido 100% no aktivitātei 
2011.gadā pieejamā finansējuma. Aktivitātes ietvaros tika veiktas atmaksas par finansējumu 22 mlj. 
Ls (t.sk. ERAF līdzfinansējums 18,9 mlj.Ls, kas ir 89,89% no kopējā aktivitātē pieejamā ERAF 
līdzfinansējuma).  
 
3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros 
2011.gadā turpinājās projektu iesniegumu pirmās un otrās atlases kārtas projektu īstenošanas 
uzraudzība. 2011.gadā tika pabeigti 11 projekti, kuru rezultātā ieguldījumi veikti 11 alternatīvās 
aprūpes centru infrastruktūras uzlabošanā. Kopumā līdz 2011.gada beigām aktivitātes ietvaros 
pabeigto projektu finansējums tika novirzīts 22 alternatīvās aprūpes centru infrastruktūras attīstībai, 
radot iespējas saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus 6037 personām. 
 
Valsts budžeta līdzekļi aktivitātes īstenošanai 2011.gadā tika piešķirti 541 685 Ls apjomā. Līdz 
2011.gada beigām finansējuma saņēmējiem starpposma un noslēguma maksājumos tika izmaksāti 
541 684 Ls, veidojot 100% budžeta izpildi. Aktivitātes ietvaros tika veiktas atmaksas par 
finansējumu 2 mlj. Ls apmērā (t.sk. ERAF līdzfinansējums 1,6 mlj.Ls, kas ir 86,57% no kopējā 
aktivitātē pieejamā ERAF līdzfinansējuma).  
 
3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 
līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros 2011.gadā tika veikta trešās ierobežotās projektu 
iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana. Vērtēšanas rezultātā 
2011.gadā tika apstiprināti 13 projekti par kopējo finansējumu 43,78 mlj. Ls, t.sk. ERAF 
līdzfinansējums 35,63 mlj.Ls. Līdztekus nodrošināta arī pirmās un otrās atlases kārtās apstiprināto 
projektu īstenošanas uzraudzība. Kopumā līdz 2011.gada beigām aktivitātes ietvaros ir apstiprināti 
72 projekti, kas paredz investīcijas 16 lielāko Latvijas pašvaldību transporta un publisko ēku 
infrastruktūras attīstībā. Pabeigtie 22 projekti sekmē gan pilsētvides atjaunošanu un /vai 
revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību, gan veicina pilsētu 
konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģijas attīstību, gan sekmē 
kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vienādas tiesības visām 
iedzīvotāju grupām. 
 
2011.gadā tika organizētas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3 Koordinācijas padomes sēdes, kuru laikā tika izskatītas un 
saskaņotas aktivitātes ietvaros potenciālo finansējuma saņēmēju 10 projektu idejas, kas atbilst 
pašvaldību attīstības programmas investīciju plānā noteiktajām prioritātēm. Attiecīgi tika 
nodrošināta materiālu izskatīšana un sniegti atzinumi par pašvaldību projektu idejām. 
 
Valsts budžeta līdzekļi aktivitātes īstenošanai 2011.gadā tika piešķirti 29,2 mlj.Ls apmērā. Līdz 
2011.gada beigām aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem tika veikti avansa maksājumi par 
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kopējo summu 10,7 mlj.Ls un starpposma maksājumi par kopējo summu 18,5 mlj. Ls, kas veido 
100 % no aktivitātei 2011.gadā pieejamā finansējuma. 
 
Kopumā līdz 2011.gada beigām aktivitātes ietvaros tika veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 
par finansējumu 82,3 mlj.Ls (t.sk. ERAF līdzfinansējums 69,6 mlj. Ls, kas ir 39,16% no kopējā 
aktivitātē pieejamā ERAF līdzfinansējuma).  
 
3.6.1.2.aktivitātes „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” ietvaros tika nodrošināta divu īstenošanā 
esošo projektu uzraudzība, kur finansējums novirzīts Rīgas pilsētas degradēto teritoriju 
revitalizācijai, novirzot finansējumu transporta infrastruktūras, teritorijas labiekārtošanas un 
publisko ēku infrastruktūras uzlabošanai. 
 
Valsts budžeta līdzekļi aktivitātes īstenošanai 2011.gadā tika piešķirti 502 560 Ls apmērā. Līdz 
2011.gada beigām aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējam – Rīgas Domei tika veikti avansa 
maksājumi par kopējo summu 502 560 Ls, kas veido 100 % no aktivitātei 2011.gadā pieejamā 
finansējuma. Aktivitātes ietvaros tika veiktas atmaksas par finansējumu 16 921 Ls, t.sk. ERAF 
līdzfinansējums 14 384 Ls, kas ir 0,2% no kopējā aktivitātē pieejamā ERAF līdzfinansējuma.  
 
2012.gadā plānots turpināt aktivitātes īstenošanu un uzraudzību. 
 
3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros tika uzsākta 
pirmā ierobežotās projektu iesniegumu atlases kārta, kur finansējuma saņēmēji ir 18 novadu 
pašvaldības (kopējais aktivitātes finansējums 9,4 mlj.Ls, t.sk. ERAF 8,06 mlj.Ls). 2011.gadā tika 
iesniegti 3 projektu iesniegumi un uzsākta iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana. Aktivitātes 
ietvaros plānotās investīcijas veicinās iedzīvotāju skaita ziņā lielāko novadu attīstības centru 
konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un tiem 
piegulošajām teritorijām saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām, sniedzot atbalstu 
uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī publisko pakalpojumu 
pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai. 
 
2011.gadā tika organizētas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3 Koordinācijas padomes sēdes, kuru laikā tika izskatītas 
aktivitātes ietvaros potenciālo finansējuma saņēmēju izstrādātās attīstības programmas un atbalstam 
aktivitātes ietvaros virzītās projektu idejas. Attiecīgi tika nodrošināta materiālu izskatīšana un 
sniegti atzinumi par 10 pašvaldību attīstības programmām un 9 projektu idejām. 
 
Analizējot investīcijas vides aizsardzībā, no kopumā ieguldītajām 98,505 milj. latu lielajām 
investīcijām vides aizsardzībā vislielākās investīcijas ieguldītas ūdenssaimniecības infrastruktūras 
projektos – 50,373 milj. latu, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošajos pasākumos – 25,8 milj. 
un atkritumu apsaimniekošanā – 11,353 8,6 milj. latu. Būtiskas investīcijas ir arī vides monitoringa 
un kontroles sistēmas attīstībā – 1,025 milj. latu un tehniskās palīdzības projektos (ES fondu 
procedūru nodrošināšanā) – 1,942 milj. latu. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda 41,444 milj. 
latu, ERAF līdzfinansējums – 21,912 milj. latu, KPFI – 25,802 milj. latu, projektu īstenotāju 
līdzekļi – 5,717 milj. latu. un valsts budžeta līdzekļi – 3,464 milj. latu apmērā.  
 
Atskaites periodā investīcijas ūdenssaimniecības attīstībā ieguldītas 71 aglomerācijā ar cilvēku 
ekvivalentu lielāku par 2000 un 211 apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000. Ar Kohēzijas 
fonda atbalstu 2011. gadā tika pabeigti 12 ūdenssaimniecības infrastruktūras investīciju projekti 
(Ērgļi, Madona, Malta, Skrīveri, Jēkabpils, Brocēni, Grobiņa, Mazsalaca, Jaunpiebalga, Rūjiena, 
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Baldone, Ikšķile), piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus – 34 projekti. Īstenojot 
ūdenssaimniecības infrastruktūras projektus, līdz 54,26% palielinājies to Latvijas iedzīvotāju skaits, 
kuriem ir pieejami centralizētie notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumi, kā rezultātā tiek 
samazināts ar neattīrītiem notekūdeņiem vidē novadītais piesārņojums, kā arī palielinājies to 
iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta centralizēto ūdens apgādes pakalpojumu pieejamība, 
attiecīgi no 44% 2004. gadā līdz 59% Latvijas iedzīvotāju. 
 
Notekūdeņu apsaimniekošanas jomā 2011. gadā rekonstruētas 20 un izbūvētas 10 jaunas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas tīkli paplašināti par ~134 km un rekonstruēti ~32 km 
garumā. Uzlabota arī ūdensapgāde pabeigtajos projektos – rekonstruētas 26 un izbūvētas 3 jaunas 
dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, ūdensapgādes tīkli paplašināti par ~125 km un rekonstruēti 
~58 km garumā.  
 
Vidusdaugavas sadzīves atkritumu reģionā, kurā netika nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša 
atkritumu apglabāšana, 2011. gadā tika izbūvēts sadzīves atkritumu poligons, kā rezultātā Latvijā 
visos izveidotajos sadzīves atkritumu reģionos ir nodrošināta atbilstoša atkritumu apglabāšana. 
Sadzīves atkritumu poligonā "Daibe" izbūvēta jauna atkritumu apglabāšanas šūna un iegādāts 
mehāniskās atkritumu priekšapstrādes aprīkojums. Atkritumu dalītās vākšanas jomā 2011. gadā 
Salaspilī ierīkots bīstamo atkritumu savākšanas punkts, bet Kuldīgā šķirošanas pārkraušanas centrs 
izlietotā iepakojuma atšķirošanai. 
 
Izveidojot valstī normatīvo aktu prasībām atbilstošus atkritumu apglabāšanas poligonus, tiek radīti 
priekšnoteikumi, lai slēgtu un rekultivētu likumdošanas prasībām neatbilstošās atkritumu 
izgāztuves. Līdz 2011. gada beigām, piesaistot 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu 
plānošanas perioda finanšu līdzekļus, rekultivētas 30 sadzīves atkritumu izgāztuves ~51 ha platībā, 
no tām 7 izgāztuves 18,185 ha platībā 2011. gadā.  
 
Ieviešot 3.5.1.4. aktivitāti „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” pabeigti 4 atbalstītie 
projekti. 
 
Lai efektivizētu Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvi vides aizsardzībā, pārskata periodā 
sagatavoti grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, plašinot 
3.4.1.5.1. apakšaktivitātes ietvaros atbalstu, iekļaujot tajā „Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības 
nacionālā programmas 2008.-2015.gadam” 1B pasākumu – „Gaujas upei piegulošo platību izpēte 
un aizsardzība pret plūdu draudiem posmā no Gaujas grīvas līdz Ādažiem (esošo aizsargdambju 
rekonstrukcija un pilnveidošana, krastu stiprinājumu ierīkošana)” un svītrojot no atbalstāmajām 
darbībām dolomīta atsiju atbērtnes likvidēšanu Pļaviņu ūdenskrātuves aizsargjoslā un 
ūdenskrātuves gultnes attīrīšanai lejpus Pļaviņām plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai, kā arī 
paredzot atbalstīt 3.5.1.4. aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros 
radiācijas avāriju agrīnās brīdināšanas sistēmas, kas ir viena no gaisa un ūdens monitoringa daļām, 
pilnveidošanu. 
 
2011. gadā tika uzsākta projektu iesniegumu atlase šādu aktivitāšu ietvaros: 
 

• 3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (apstiprināti 101 projekts, ERAF līdzfinansējums 23 595 019 
LVL), 

• 3.4.1.3.aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” 
(apstiprināts 1 projekts, ERAF finansējums 2 124 999 LVL); 
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• 3.4.1.5.1. apakšaktivitāte „Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana” 
(apstiprināts 1 projekts, ERAF finansējums 249 994 LVL), 

• 3.4.1.5.2. apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku 
novēršanai un samazināšanai” (apstiprināti 2 projekti, ERAF līdzfinansējums  

• 1 028 852 LVL), 
• 3.5.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000” (apstiprināti 8 projekti KF līdzfinansējums 28 552 000 LVL),  
• 3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” 

(apstiprināti 7 projekti, KF līdzfinansējums 5 571 178 LVL), 
• 3.5.1.2.3. apakšaktivitāte „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” 

(apstiprināti 8 projekti, KF līdzfinansējums 7 181 362 LVL), 
• 3.5.1.4. aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” (apstiprināti 4 

projekti, KF līdzfinansējums 3 285 411 LVL); 
• 3.5.1.2.1.apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” 

(apstiprināti 23 projekti Kohēzijas fonda finansējums 3 395 083 LVL);  
 
No vides aizsardzības pasākumiem pieejamajiem ES un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 
2011. gadā apstiprināts finansējums 131,55 milj. latu apmērā. Kopumā Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei apstiprināti 155 projekti, no kuriem 50 
projektus plānots īstenot ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 47,985 milj. latu apmērā un 105 
projektus – ar ERAF līdzfinansējumu 26,999 milj. latu apmērā. 
 
Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma ietvaros pārskata periodā 
noslēgti civiltiesiskie līgumi/vienošanās par 136 vides infrastruktūras projektu īstenošanu. 3.4.1. 
pasākuma „Vide” ietvaros noslēgti civiltiesiskie līgumi/vienošanās par 92 projektu īstenošanu, 
3.5.1. pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” ietvaros - par 50 projektu īstenošanu, no tiem 

• 96 civiltiesiskie līgumi/vienošanās noslēgti par ūdenssaimniecības infrastruktūras 
uzlabošanas pasākumiem aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 un 
apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, 

• 38 civiltiesiskie līgumi/vienošanās noslēgti sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
infrastruktūras attīstībai, 

• 4 vienošanās noslēgtas par Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību, 
• 1 vienošanās noslēgta par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras 

izveidei, 
• 3 vienošanās noslēgtas par vides risku samazināšanu (plūdu risku samazināšanai un 

infrastruktūras rekonstrukciju plūdu draudu samazināšanai). 
 
2011.gadā turpinājās 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un 
informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 
pakalpojumu attīstība” pirmās un otrās kārtas īstenošana, kuras mērķis ir efektīvi izmantojot 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt 
publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo 
slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos 
procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi elektronisko pakalpojumu attīstībai 
un uzlabojot informācijas apriti. Galvenie plānotie rezultāti ir izveidotas informācijas sistēmas un 
elektroniskie pakalpojumi. 
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Durbānai, apspriežot Padomes secinājumus par Kankūnu, tika izdiskutēti konferences rezultāti 
un saskaņoti turpmākie soļi saistībā ar gatavošanos Durbānai. Dalībvalstis bija vienisprātis par to, 
ka jāturpina iesāktais darbs pie tā, lai būtu Kioto 2.saistību periods un arī vienots likumdošanas 
ietvars. Latvijai ir svarīgi, lai tiktu pieņemti visaptveroša juridiski saistoša vienošanās, kas aptvertu 
visas valstis, jo īpaši galvenās pasaules ekonomikas.  
Tāpat ir nepieciešams ES ietvaros vienoties par noteikta daudzuma vienību pārnesi, lai rastu 
atbilstošus risinājumus attiecībā uz 2008.-2012.gada perioda neizmantotajam emisijas vienībām un 
uzsākt sarunas par finansiāla atbalsta turpināšanu jaunattīstības valstīm klimata pārmaiņu jomā pēc 
2012.gada. Ņemot vērā, ka Durbānā panāktie rezultāti ir neliels solis uz priekšu - ir noruna turpināt 
darbu pie ceļa kartes izstrādes, lai līdz 2015.gadam visas iesaistītās puses varētu vienoties par 
juridiski saistošu instrumentu un 2020.gadā uzsāktu tā ieviešanu-, Latvijai ir svarīgi turpināt darbu 
pie sekojošiem jautājumiem – vienoties ES iekšienē par noteiktā daudzuma vienību pārneses 
modeļiem, par mežsaimniecības nozares uzskaites u.c. jautājumiem.  
 
Attiecībā uz ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju tika organizēta vides ministru diskusija par 
vides aspektiem Kopējās lauksaimniecības politikā un rezultātā 14.marta Vides padomē apstiprināti 
Padomes secinājumi par būtiskākajiem elementiem nākotnes bioloģiskās daudzveidības politikā. 
Lai arī šī viedokļu apmaiņa neiezīmēja būtiskus pavērsienus valstu vispārējās nostājās, tomēr tai 
bija pozitīvs blakusefekts – tika rosināta diskusija nacionālā līmenī, t.sk. Latvijā, par vides aspektu 
integrēšanu Kopējā lauksaimniecības politikā.  
 
Savukārt 21.jūnija Vides padome vienojās par Padomes secinājumiem, kur apstiprināja ES 
Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2020.gadam un kopā ar tās mērķiem atzina to par būtisku 
instrumentu ES mērķa sasniegšanai 2020.gadā, vienlaikus norādot uz padziļinātu diskusiju 
nepieciešamību par stratēģijas elementiem. Latvijai svarīgākie elementi secinājumos ir norāde uz 
bioloģiskās daudzveidības mērķu integrēšanu citās politikās un atbilstoša finansējuma pieejamību. 
 
Vienīgais tiešais finanšu instruments vides un klimata politikām Eiropas Savienības iekšienē - 
LIFE regula, kuras mērķis ir rosināt vides un klimata mērķu īstenošanu un iekļaušanu citos 
politikas virzienos, tika publicēta tikai pašās gada beigās – 12. decembrī. LIFE Vides 
apakšprogrammā izvirzītas trīs prioritārās jomas – vide un resursu efektivitāte, bioloģiskā 
daudzveidība un vides pārvaldība un informācija. LIFE Klimata apakšprogrammas prioritārās jomas 
ir klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām un klimata pārvaldība un 
informācija. Latvija atbalsta LIFE turpināšanos, bet mums pastāv bažas par Klimata 
apakšprogrammu, jo programmas mērķis ir atbalstīt ne-investīciju projektus, problēmas ir arī ar 
līdzfinansējuma likmju izmaiņu (īpaši saistībā ar PVN neattiecināmību) un nacionālo kvotu 
likvidēšanu. Latvijas interesēs ir ES līdzfinansējuma likmes palielināšana, lai uzlabotu Latvijas 
iespējas apgūt finansējumu, ņemot vērā ierobežoto nacionālo finansējumu. 
 
Būtiskākie politiskie jautājumi Vides jomā bija diskusijas par nākotnes ES vides politikas ietvaru un 
vides aspektu integrāciju un stiprināšanu „ES 2020” stratēģijas ietvaros, īpaši Resursu efektivitātes 
vadošajā iniciatīvā.  
 
EK novēloti publicēja izvērtējumu par ES 6. Vides rīcības programmas īstenošanu. Dalībvalstis 
aicināja EK izstrādāt ES 7. Vides rīcības programmu, lai nodrošinātu vides aspektu iekļaušanu 
nozaru politikās un noteiktu vides politikas prioritātes nākamajai desmitgadei. Diskutējot par ES 
vides politiku nākotni, Latvijai svarīgi stiprināt esošo mēru realizāciju un veicināt pieņemto likumu 
īstenošanu. Svarīga loma būs ilgtspējīgai vides aizsardzības jautājumu risināšanai citu nozaru 
politikās, piemēram, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, transporta, rūpniecība, panākot finansiālu 
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atbalstu Kopēja lauksaimniecības politikā un Kohēzijas politikā. Savukārt sagatavotie secinājumi 
par virzīšanos uz zema oglekļa ekonomiku netika atbalstīti, jo Latvija kopā ar atbalstošajām 
dalībvalstīm skaidri pauda nostāju, ka nepieciešams vispirms izvērtēt ceļa kartes mērķus un 
izmaksas un tad vienoties par saistošiem ceļa kartes mērķiem. EK sadarbībā ar dalībvalstīm 
uzsākusi darbu pie konkrētu indikatoru un mēru izstrādes, lai nodrošinātu politikas pasākumu 
izmērāmību un salīdzināmību starp dalībvalstīm un globāli.  
 
Pamatojoties uz EK 20.jūnija paziņojumu, ar padomes secinājumiem oktobra Vides padomē tika 
apliecināta starptautiska nozīmība Rio+20 konferencei 2012.gadā, kas būs veltīta ilgtspējīgai 
attīstībai. Konferences mērķis ir nostiprināt atjaunotas politiskas saistības ilgtspējīgas attīstības 
jomā, īpašu uzmanību pievēršot videi draudzīgas (zaļas) ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības 
institucionālas sistēmas uzlabošanas jautājumiem. Latvija kopuma atbalsta ES pozīciju, uzskatot, ka 
ES ir jāturpina būt par ilgtspējīgas attīstības principu virzītājspēku starptautiskā mērogā. Latvijai ir 
svarīgi, lai tiktu stiprināta vides apsvērumu integrēšana citās politikās, īpaši ekonomikas politikā. 
 
Vides piesārņojuma novēršana 
Aizvadītā gada laikā veikts apjomīgs un intensīvs darbs pie vairākiem tiesību aktu priekšlikumiem, 
kur ļoti svarīgi saglabāt starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju panāktos kompromisus arī sarunās 
ar Eiropas Parlamentu.  
 
Kā lielākais panākums pēc būtības minama panāktā politiskā vienošanās 14.marta Vides padomē 
par pārskatīto Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE 
direktīva). Lai arī no Latvijas viedokļa panāktais kompromiss nav ideāls, tomēr tajā ņemtas vērā 
būtiskākās Latvijas intereses – definēts ražotājs nacionālā līmenī, noteikti pakāpeniski atkritumu 
savākšanas mērķi, paredzēta iespēja Latvijai pazemināt savākšanas mērķi vai pagarināt 
sasniegšanas periodu objektīvu grūtību gadījumā, kā arī noteikts 6 gadu pārejas periods direktīvas 
tvēruma paplašināšanai, kura laikā EK veiks ietekmes izvērtējumu par tvēruma paplašināšanu un 
iekārtu sadalījuma kategorijās maiņu.  
 
Biocīdu regulas projekts būtiskas pretrunas neraisīja un regula tika apstiprināta 21.jūnija Vides 
padomē.  
 
Par pārskatītās Direktīvas par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību (Seveso III 
direktīvas) neizdevās vienoties, jo lai arī EK pozicionēja veiktās izmaiņas kā nebūtiskas un 
tehniska rakstura, dalībvalstīm bija būtiski iebildumi par EK piedāvātajām izmaiņām, īpaši attiecībā 
uz informācijas apriti, sabiedrības informēšanu un līdzdalību un prasībām zemāka riska 
uzņēmumiem. Arī Latvijai neizdevīgas bija paredzētās izmaiņas attiecībā uz informācijas apriti, jo 
tiktu palielināts ziņošanas slogs un varētu tikt radīts risks uzņēmumu drošībai. Tādējādi 
nepiepildījās ieceres par 1.lasījuma vienošanos un 21.jūnija Vides padomē tika pieņemts zināšanai 
progresa ziņojums.  
 
Tika uzsākta pārskatītās Ķīmisko vielu eksporta regulas (PIC regulas) izskatīšanu tūlīt pēc tās 
publicēšanas 5.maijā. Sākotnējās diskusijās kā problemātiski iezīmējās EK priekšlikumi par ES 
ārējo pārstāvību, eksporta procedūru precizējumiem un izmaiņām komitoloģijas procedūrās pēc 
Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Latvijai kopumā EK priekšlikumi ir pieņemami. 
 
Pēc ilgiem pūliņiem tomēr neizdevās panākt vienošanos par priekšlikumu par ģenētiski modificētu 
organismu kultivēšanu dalībvalstīs (ĢMO direktīva). Neskatoties uz Padomes, EK un Parlamenta 
juridisko dienestu viedokļiem, diskusijām ad hoc darba grupās un vairākkārtējām divpusējām 
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konsultācijām, joprojām virkne dalībvalstu (bloķējošais mazākums) neatbalstīja kompromisa 
priekšlikumu. Šīs dalībvalstis joprojām apšauba priekšlikuma atbilstību ES pamatlīgumam, ES 
iekšējā tirgus un Pasaules Tirdzniecības organizācijas nosacījumiem. Savukārt otra grupa 
dalībvalstu, t.sk. Latvija, pauda vēlmi rast juridiski korektu risinājumu, kas ļautu dalībvalstīm 
ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu kultivēšanu to teritorijā. 21.jūnija Vides 
padome pieņēma zināšanai progresa ziņojumu. 
 
15. jūlijā EK publicēja direktīvas projektu par sēra saturu jūras transporta degvielās, kuras 
mērķis - saskaņot ES regulējumu ar veiktajām izmaiņām MARPOL konvencijas VI pielikumā un 
rosināt tālāku sēra satura sliekšņu pazemināšanu jūras transporta degvielās, paplašinot arī prasības 
attiecībā uz pasažieru kuģiem un precizējot esošās normas atbilstoši progresam. Apzinoties 
jautājuma politisko jutīgumu, netika izvirzītas ambīcijas un ES Vides padomē tika iesniegts tikai 
progresa ziņojums. Padomē Latvija, kopā ar citām Baltijas un Ziemeļu jūras sēra emisiju kontroles 
teritorijas (SECA) valstīm, uzsvēra nepieciešamību ņemt vērā atbilstošu tehnoloģiju un degvielu 
nepieejamības riskus un nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus visā ES teritorijā, tādēļ 
Latvija aicināja piemērot līdzvērtīgas prasības arī ārpus SECA. Šādai pieejai atbalstu pauda arī 
Vides komisārs un šobrīd līdzīga virzība vērojama arī EP.  
 
Martā izveidojušās kodoldrošības krīzes ietekmē saistībā ar ārkārtas situāciju Japānas Fukušima 
Daiči atomelektrostacijā pēc zemestrīces un cunami tika ierosināta un izstrādāta vienota procedūra 
ES atomelektrostaciju drošības un riska gatavības pārbaudēm (t.s. stresa testiem) un jūnijā uzsākta 
to īstenošana. Šo testu sagatavošanu un veikšanu atbalstīja gan enerģētikas ministri ārkārtas padomē 
21.martā, gan 24.-25.marta Eiropadome. Latvija atbalsta pārbaužu veikšanu, balstoties uz gūtajām 
mācībām, kā arī līdzvērtīgu drošības standartu ievērošanu esošajos un plānotajos kodolreaktoros ES 
kaimiņvalstīs.  
 
Samērā intensīva darba rezultātā tika panākta iecerētā vienošanās par Radioaktīvo atkritumu 
direktīvu, atrisinot arī politiski jutīgāko jautājumu par radioaktīvo atkritumu eksportēšanu (EK 
ierosināja aizliegt apglabāšanu ārpus Eiropas Savienības teritorijas un ierobežot iespējas apglabāt 
citas valsts teritorijā). Latvija ir apmierināta ar panākto kompromisu, kas ietver adekvātas prasības 
attiecībā uz nacionālām programmām, t.sk.paredzot iespēju apglabāt radioaktīvos atkritumus citas 
valsts teritorijā.  
 
Uzsākta EK priekšlikuma par Padomes direktīvas par drošības pamatstandartiem aizsardzībai pret 
jonizējošo starojumu pārskatam (Drošības pamatstandartu direktīva). Šīs direktīvas mērķis - 
aktualizēt un saskaņot prasības iedzīvotāju un darbinieku aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
radīto negatīvo ietekmi. Latvijai būtiski, lai tiktu ņemtas vērā dalībvalstu nacionālās situācijas un 
kapacitāte, vienlaikus nodrošinot adekvātu iedzīvotāju un darbinieku veselības aizsardzību. 
 
Reģionālā politikas, ilgtspējīgu teritoriju attīstības un sadarbības jomā ir uzsāktas diskusijas par 
Struktūrfondu regulām, Digitālās dienas kārtības ieviešanu. 
 
Saistībā ar Fondu regulām ir nepieciešams panākt, ka tiktu ievēroti teritoriju attīstības principi, 
plānojot fondus dalībvalstīs, kā arī vienkāršota fondu ieviešana. 
 
Stratēģiskās diskusijās par nākotnes Kohēzijas politiku tika izvirzītas diskusiju tēmas – stratēģiskā 
plānošana, integrētā pieeja, nosacītība. Diskutējot par integrēto pieeju, tika norādīts, ka ir 
nepieciešams ņemt vērā teritoriju vajadzības un attīstības perspektīvas, saskaņojot tās ar nozaru 
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attīstības prioritātēm. Papildus tam tika norādīts, ka nepieciešams runāt ne tikai par metropolēm, bet 
arī par lielām un mazām pilsētām .  
 
Pārskatot Teritoriālo dienas kārtību, ņemts vērā tas, ka ir publicēta ES 2020 un mainījusies situācija 
ES. Neformālās Ministru padomes laikā ministri pieņēma Teritoriālo Agendu 2020 un aicināja EK 
un dalībvalstis to ieviest.  
 
Informācijas sadarbības jomā Padomes secinājumi par Eiropas e-pārvaldes rīcības plānu ir 
pamats tam, lai nodrošinātu šī Rīcības plāna, kā arī Digitālās dienas kārtības ieviešanu. E-pārvalde 
ir viena no Digitālās dienas kārtības prioritātēm. Latvijas vēlme, lai e-pārvaldes rīcības plāna 
ieviešana notiktu koordinēti ar Digitālās dienas kārtības ieviešanu un nepieciešams identificēt 
finanšu avotus ieviešanai. 
 

6.8. Starptautiskā sadarbība 2011. gadā 
2011.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārstāvēja Latviju daudzās 
institūcijās un pasākumos, kā arī attīstīja divpusējo sadarbību ar ārvalstīm un starptautiskajām 
organizācijām vides aizsardzības, reģionālās attīstības un IKT jomās. Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas starptautiskās sadarbības mērķis bija valsts interešu pārstāvēšana 
globālos un starptautiskos procesos ministrijas darbības sfērās. 
 
Atbilstoši Attīstības sadarbības prioritātēm, divpusējās starptautiskās sadarbības ietvaros tika 
turpināta vai aktualizēta sadarbība ar šādām valstīm – Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu. 
Tāpat tika veicināta sadarbība arī ar Azerbaidžānu, Horvātiju un Rumāniju.  
 
2011.gada 29.jūlijā tika parakstīta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas un Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas sadarbības 
programma 2011.-2015.gadam. Savukārt, 2011.gada 24.augustā tika parakstīts Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Gruzijas Republikas Reģionālās attīstības 
un infrastruktūras ministrijas Saprašanās memorands par sadarbību reģionālās attīstības jomā. Tika 
turpināts darbs pie līguma skaņošanas ar Uzbekistānas Republikas Dabas aizsardzības valsts 
komiteju par sadarbību vides aizsardzības jomā un līguma skaņošanas ar Moldovas Reģionālās 
attīstības un celtniecības ministriju par sadarbību reģionālās attīstības jomā.  
 
Sadarbības starp Baltijas valstīm ietvaros, 2011.gada 9.-10.maijā Lietuvā, Pērnavā notika Baltijas 
valstu vides ministru tikšanās. Tās laikā tika pārrunāti tādi aktuāli jautājumi kā vides jomai 
pieejamais ES finansējums pēc 2013.gada, aktualitātes ES Jūras Stratēģijas ietvardirektīvas 
ieviešanā, vides aizsardzības aspekti ES kopējā lauksaimniecības politikā. Turpinājās arī darbs 
Baltijas Ministru padomes Vides komitejā. 2011.gadā Baltijas ministru padomes darbu vadīja 
Igaunija, bet ar 2012.gada 1.janvāri to pārņem Lietuva  
 
2011.gada 28.-29.jūlijā Liepājā norisinājās ikgadējā par reģionālo attīstību un pašvaldību 
jautājumiem atbildīgo Baltijas valstu ministru tikšanās. Sanāksmes laikā ministri apsprieda 
aktualitātes valsts un pašvaldību pakalpojumu veicināšanā, nacionālās reģionālās politikas ieviešanā 
un nacionālās jūras telpiskās plānošanas politikas ieviešanā. Sekojot ministru kopīgai 
rekomendācijai, 2011.gadā tika izveidota Baltijas valstu ekspertu darba grupa jūras telpiskās 
plānošanas jautājumos, lai nodrošinu regulāru un koordinētu Baltijas valstu rīcību šajā jomā. 
2012.gadā par reģionālo attīstību un pašvaldību jautājumiem atbildīgo ministru sanāksmi organizēs 
Lietuva. 
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2011.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veica iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 493 491 LVL apmērā. 

2011. gadā VIDM starptautiskajām organizācijām veiktās iemaksas (LVL) 

1. ANO Vides programmas Monreālas protokols par ozona slāni 
noārdošām vielām 

15005,84 

2. ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām; Kioto protokols 7085,67 
3. Protokols "Par Kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības 

lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai Eiropā ilgtermiņa 
finansēšanu (EMEP)" pie ANO EEK Ženēvas konvencijas par 
robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 

963,16 
 

4. ANO Vides programmas Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā 
(Eirobat) 

486,34 

5. ANO Vides programmas Vašingtonas konvencija par starptautisko 
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām 
(CITES) 

1077,95 

6. ANO Vides programmas Riodežaneiro konvencija par bioloģisko 
daudzveidību un Bioloģiskās drošības protokols 

3457,11 

7. Ramsāres konvencija par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā 
ūdensputnu dzīves vidi  

1053,07 

8. ANO Konvencija par cīņu pret pārtuksnešošanos/ zemes degradāciju 
valstīs, kurās novērojami ievērojami sausuma periodi un/vai 
pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā 

1914,44 

9. ANO Vides programmas Bāzeles konvencija par kontroli pār kaitīgo 
atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu 

1161,54 

10. ANO EEK Orhūsas konvencija „Par pieeju informācijai sabiedrības 
dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā 
ar vides jautājumiem” 

2108,41 

11. Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21.gs. 5784,08 
12. ANO Vides programmas Roterdamas konvencija „Par procedūru, 

saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta 
piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un 
pesticīdiem” 

531,65 

13. ANO Vides programmas Āfrikas-Eirāzijas migrējošo ūdensputnu 
aizsardzības trasta fonds 

1405,61 

14. ANO Vides programmas Stokholmas konvencija "Par noturīgajiem 
organiskajiem piesārņotājiem" 

1094,10 

15. ANO Vides programmas Bonnas konvencija par migrējošo savvaļas 
dzīvnieku aizsardzību 

677,50 

16. Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA) 152321,08 
17. Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija 

(EUMETSAT) 
170861,49 

18. Helsinku konvencijas sekretariāts 69473,62 
19. Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) 26699,40 
20. Vispasaules meteoroloģiskā organizācija (WMO) 15007,50 
21. Austrumeiropas energoefektivitātes un vides partnerības fonds (E5P) 7028,04 
22. Starptautiskā mājokļu un plānošanas organizācija (IHFP) 1054,21 
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23. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 
Informācijas datoru un komunikācijas politikas (ICCP) komiteja 

7238,88 

 KOPĀ 493490,69 
 

6.9. Sabiedrības informēšana un izglītošana 
2011. gadā ministrijā tika turpināts aizsāktais darbs pie sabiedrības informēšanas un sabiedrības 
izpratnes veidošanas par vides un dabas aizsardzības, reģionālās attīstības, e-pārvaldes un 
investīciju jautājumiem. Viens no būtiskiem ministrijas darbības aspektiem, lai veiksmīgi īstenotu 
tās kompetencē esošās politikas, ir sabiedrības atbalsts un līdzdalība jau šīs politikas veidošanas 
laikā. Tā kā nozīmīga loma sabiedrības izpratnes un līdz ar to arī atbalsta veidošanā ir aktuālās 
informācijas pieejamība, arī 2011.gadā ministrija turpināja darbu pie sabiedrības informēšanas gan 
par ministrijas darbu, gan par dažādām aktualitātēm un jaunajām politikas iniciatīvām. Regulāri tika 
sagatavota un plašsaziņas līdzekļos izplatīta informācija par ministrijas aktualitātēm, kā arī tika 
organizēti publicitātes pasākumi – intervijas radio un televīzijā, ekspertu viedokļi rakstošajos 
medijos, preses konferences.  
 
Lai sniegtu sabiedrībai iespējas iegūt aktuālāko informāciju par ministrijas kompetencē esošajiem 
jautājumiem, kā arī īstenotajiem pasākumiem, 2011.gadā, uz www.vidm.gov.lv pamata, tika 
izveidota jauna mājas lapa – www.varam.gov.lv , uz kuru no RAPLM lapas tika pārnesta visa 
nepieciešamā informācija. Tāpat ministrijas mājas lapām tika izveidota iespēja interesentiem 
pieteikties un saņemt informāciju par ministrijas aktualitātēm un jaunumiem normatīvo aktu jomā 
izmantojot RSS barotnes. 
 
Sabiedrības informēšana par e-pārvaldi un e-pakalpojumiem 
2011. gadā ministrijā tika turpināts aizsāktais darbs pie sabiedrības informēšanas un sabiedrības 
izpratnes veidošanas par vides un dabas aizsardzības, reģionālās attīstības, e-pārvaldes un 
investīciju jautājumiem. Viens no būtiskākajiem ministrijas darbības aspektiem, lai veiksmīgi 
īstenotu tās kompetencē esošās politikas, ir sabiedrības atbalsts un līdzdalība jau šīs politikas 
veidošanas laikā. Tā kā nozīmīga loma sabiedrības izpratnes un līdz ar to arī atbalsta veidošanā ir 
aktuālās informācijas pieejamība, arī 2011.gadā ministrija turpināja darbu pie sabiedrības 
informēšanas gan par ministrijas darbu, gan par dažādām aktualitātēm un jaunajām politikas 
iniciatīvām. Regulāri tika sagatavota un plašsaziņas līdzekļos izplatīta informācija par ministrijas 
aktualitātēm, kā arī tika organizēti publicitātes pasākumi – intervijas radio un televīzijā, ekspertu 
viedokļi rakstošajos medijos, preses konferences.  
 
Lai sniegtu sabiedrībai iespējas iegūt aktuālāko informāciju par ministrijas kompetencē esošajiem 
jautājumiem, kā arī īstenotajiem pasākumiem, 2011.gadā, uz www.vidm.gov.lv pamata, tika 
izveidota jauna mājas lapa – www.varam.gov.lv , uz kuru no bijušās Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas mājas lapas tika pārnesta visa nepieciešamā informācija. Tāpat 
ministrijas jaunajā mājas lapā www.varam.gov.lv tika izveidota iespēja interesentiem pieteikties un 
saņemt informāciju par ministrijas aktualitātēm un jaunumiem normatīvo aktu jomā, izmantojot 
RSS barotnes. 
 
Sabiedrības informēšana par e-pārvaldi un e-pakalpojumiem 
VARAM regulāri informē sabiedrību par e-pakalpojumu iespējām un e-pārvaldes risinājumiem.  
 
No 2011.gada 28.februāra līdz 5.martam VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas asociāciju organizēja e-prasmju nedēļu, lai ieinteresētu plašāku 
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sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informētu, kur un kā pielietot jau 
esošās e-prasmes, kā arī iepazīstinātu ar valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanas iespējām un to 
ērtāku izmantošanu. 
 
2011.gada 14.jūnijā VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociāciju rīkoja konferenci par elektroniskās pārvaldes attīstību Latvijā "Vai mēs VARAM 
piedāvāt labāko pārvaldi saviem iedzīvotājiem? Jā, IT vienam!". Konferences dalībnieki, valsts 
atbildīgās amatpersonas un nozares pārstāvji, tika informēti par Latvijas sasniegumiem e-pārvaldes 
jomā un iepazīstināti ar veiksmīgākajiem e-pārvaldes projektiem Latvijā, kas ieviesti pēdējo gadu 
laikā un var kalpot kā labas prakses piemēri valsts iestādēm, pašvaldībām un institūcijām citās 
valstīs. Konferences paneļdiskusijā tika diskutēts par sektoriem, kuros nepieciešams veicināt e-
pārvaldes attīstību un tika uzklausīti konferences dalībnieku ierosinājumi sadarbības veicināšanai e-
pārvaldes attīstībā. 
 
No 2011.gada 2.-11.decembrim tika īstenota informatīva kampaņa ar mērķi informēt iedzīvotājus 
par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu 
ietvaros ieviestajiem un šobrīd iedzīvotājiem pieejamajiem elektroniskajiem pakalpojumiem. Ar 
informatīvās kampaņas palīdzību sabiedrība tika informēta par elektronisko pakalpojumu 
piedāvātajām iespējām un to izmantošanas ieguvumiem, kā arī aicināta tos aktīvi izmantot.  
 
Informatīvās kampaņas ietvaros LTV1 un LNT kanālos no 2011.gada 7.-11.decembrim tika 
pārraidītas divu veidu televīzijas reklāmas, ar kuru palīdzību sasniegta ~691 000 skatītāju liela 
auditorija, un piecos portālos (www.delfi.lv, www.apollo.lv, www.tvnet.lv, www.draugiem.lv, 
www.zip.lv) no 2011.gada 2.-11.decembrim tika eksponēti 20 veidu reklāmkarogi, uz kuriem 
uzklikšķināts ~10 000 reizes. 
 
2011.gadā tika izstrādāti dažādi elektroniskie informatīvie materiāli par e-pakalpojumu 
piedāvātajām iespējām. Tika izstrādāti 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 
elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ietvaros ieviesto elektronisko pakalpojumu praktiskā 
pielietojumu apraksti jeb pamācības par e-pakalpojumiem šādās jomās: "Vides aizsardzība", 
"Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi", "Veselība", "Komercdarbība", "Tiesību 
aizsardzība, personas statuss, patērētāju tiesības", "Dzīvesvieta, nekustamais īpašums, ģeodēzija, 
kartogrāfija" un "Tavas e-iespējas". Kopumā tika izstrādāti 32 e-pakalpojumu apraksti un 14 
konkrētu dzīves situāciju, kurās ar e-pakalpojumu palīdzību iespējams ātrāk un ērtāk nokārtot 
dažādas formalitātes, apraksti. Tika veikts iepirkums „Pamācības par e-pakalpojumiem (drukātas un 
elektroniskas)” un izstrādāti arī informatīvie materiāli papīra formā, tajā skaitā, 8 veidu faktu lapas 
(katras lapas tirāža 5000 eksemplāri) un buklets (tirāža 5000 eksemplāri), kuru saturā izmantoti 
minētie e-pakalpojumu apraksti. Izmantošanai semināros un konferencēs, tika izstrādāti 9 
informācijas stendi par e-pakalpojumu pašreizējiem un potenciālajiem ieguvumiem dažādās 
nozarēs. 
 
Publicitātes materiāli un elektronisko pakalpojumu praktiskā pielietojumu apraksti (pamācības) 
elektroniskajā formātā ir pieejami VARAM tīmekļa vietnes www.varam.gov.lv sadaļā "Publikācijas 
un informatīvie materiāli E-pārvaldes jomā": 
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/e_parv/?doc=14528. 
 
2011.gada decembrī tika izgatavoti 10 mobili izvelkami un saliekami stendi ar informāciju par 
faktiskajiem un potenciālajiem 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu ietvaros ieviesto elektronisko 
pakalpojumu ieguvumiem. 
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6.10. Vides izglītība un zinātne 
Vides zinātnes un izglītības padome sadarbībā ar VARAM organizēja ikgadējo starptautiskās Vides 
zinātnes konferences  Vides zinātnes sekciju „Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, 
izaicinājumi, risinājumi" III Pasaules latviešu zinātnieku kongresa „Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte" ietvaros un  „Vides zinātnes balvu 2011” trīs nominācijās: jaunais vides 
zinātnieks, vides skolotājs, vides aktīvistu grupa (klase, grupa augstskolā, skola, pašvaldības un to 
darba grupas, NVO).   
 
Latvijas vides izglītības fonda VARAM atbalstītās aktivitātes ir veicinājušas un koordinējušas mūsu 
sabiedrībā augstu vērtēto neformālās vides izglītības jomu, kā rezultātā sešdesmit divas Latvijas 
izglītības iestādes 2011. gadā ieguldot apjomīgu brīvprātīgo darbu par īpašiem panākumiem 
ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē 
saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un „Zaļā Karoga” balvu. Vēl 34 skolas saņēma Zaļo 
diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Tāpat Vides izglītības fonds veicis nozīmīgu darbu 
„Zilā Karoga” programmas koordinēšanā. Starptautiskā žūrija, atbilstoši ūdens kvalitātes kritērijiem 
un izvērtēšanas metodoloģijai, 2011.gadā ir piešķīrusi 12 „Zilos Karogus” Latvijas pludmalēm, 
peldvietām un jahtu ostām. 
 
Nozīmīgu ieguldījumu vides izglītībā ir devusi Vides izglītotāju asociācija, kuras aktivitāšu vidū 
tika organizēta konference par sadarbību ar augstskolām Vides zinātnes studiju programmu 
pilnveidošanai un iespējām studentiem apgūt interesējošos kursus vairākās augstskolās, kas būtiski 
paplašina šo programmu daudzveidību un pieejamību tām, reizē paaugstinot arī dabas un vides 
aizsardzības un pārvaldības, kā arī vides inženierzinātņu studiju jomas kvalitāti. 
 
VARAM sniegusi savu atbalstu sekojošām Valsts pētījumu programmām (2010 – 2013) - 
"Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju 
nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas 
ierobežošanai”, "Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana 
- jauni produkti un tehnoloģijas”, tāpat arī Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra un 
Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes 
pētniecības centra turpmākajai attīstībai un zinātniskās darbības rezultātu un inovāciju ātrākajai 
ieviešanai vides pārvaldībā, ilgtspējīgā dabas resursu izmantošanā, zinātniski pamatotu ekosistēmu 
pakalpojumu izmantošanā un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā. VARAM pārstāvji regulāri 
piedalījušies Latvijas Zinātnes padomes darbā, uzturot savu viedokli par vides zinātnes kā 
prioritārās zinātnes noteikšanu valstī. 
 
Rezultatīva ir bijusi VARAM sadarbība ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Latvijas Zinātņu 
akadēmiju, Daugavpils Universitāti, Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldībām, nevalstiskajām 
organizācijām un ekspertiem izstrādājot priekšlikumu par aizsargājamo ainavu apvidus 
„Augšdaugava” ar tajā esošo dabas parku „Daugavas loki” iekļaušanu kā Natura 2000 teritoriju 
UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā, ko apstiprināja UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas Asambleja. 
 
VARAM regulāri sniegusi atbalstu sadarbībai ar zinātniski pētnieciskajiem institūtiem videi 
draudzīgu risinājumu izpētē un praktiskā ieviešanā ekosistēmu pakalpojumu izpētē, kā arī vides 
izglītotāju nevalstiskajām organizācijām vides apziņa un videi atbildīgas rīcības pilnveidošanā. 
Sevišķu interesi ir izraisījis Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūta starpvalstu organizācijas 
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Baltic 21 ietvaros Baltijas jūras reģionā realizētais projekts „Ekociemati ilgtspējīgai lauku 
attīstībai", kas iniciē vides izglītībai un izglītībai ilgtspējīgai attīstībai būtiskos virzienus 
ekotehnoloģiju un videi draudzīgās veida aktualizēšanai sabiedrībā. Sadarbībā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi un vides nevalstiskajām organizācijām Eiropas Savienības Dārza svētkos 
VARAM organizēja vides „Zaļo telti” apmeklētājiem Vērmanes dārzā. 2011.gadā ar VARAM 
speciālistiem studiju vizīšu ietvaros tikās 8 Latvijas un ārzemju universitāšu un augstskolu studenti. 
ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (2005 – 2014) procesu veicināšanā un izvērtēšanā 
VARAM sadarbojās ar UNESCO Latvijas Nacionālo Komisiju un Izglītības un zinātnes ministriju. 
 

6.11. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana  
Pārskata gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas amatu vietu skaits gada 
sākumā bija 292 un gada beigās bija 162, t.sk. faktiskais vidējais ierēdņu skaits – 198 un faktiskais 
vidējais darbinieku skaits – 92. 
 
Personāla mainības situāciju raksturo šādi rādītāji: personāla rotācijas koeficients bija 0,29, bet 
personāla atjaunošanās koeficients bija 0,14. 
 
2011. gadā darba tiesiskās attiecības pārtrauktas ar 25 ierēdņiem un 18 darbiniekiem. Sadalījumā 
pēc amatiem darba attiecības pārtrauktas ar 1 parlamentāro sekretāru – ministra padomnieku, 1 
valsts sekretāra vietnieku, 1 ministra biroja vadītāju, 3 ministra padomniekiem, 2 departamenta 
direktoriem, 1 departamenta direktora vietnieku, 5 nodaļas vadītājiem, 2 nodaļas vadītāja 
vietniekiem, 1 vides nozares padomnieku un 27 vecākajiem referentiem un speciālistiem. 
 
Ministrijā strādājošo raksturojums dzimuma grupās bija šāds – sievietes 226, vīrieši 65. 
 
Strādājošo sadalījumu pa vecuma grupām raksturo šādi skaitļi: 

• Vecumā no 21 līdz 29 gadiem strādājošo skaits – 84; 
• Vecumā no 30 līdz 39 gadiem strādājošo skaits – 109; 
• Vecumā no 40 līdz 49 gadiem strādājošo skaits – 49; 
• Vecumā no 50 līdz 59 gadiem strādājošo skaits – 41; 
• Vecumā no 60 un vairāk gadiem strādājošo skaits – 8. 

 
Pārskata periodā ministrijas personāla izglītības līmenis raksturojams šādi: 
kopā darbinieki ar augstāko izglītību – 282,  
kopā darbinieki ar vidējo speciālo izglītību-3, 
kopā darbinieki ar vidējo izglītību-6.  
 
Bakalaura grāds, I un II līmeņa profesionālā augstākā izglītība – 119 ministrijā strādājošajiem, 
maģistra grāds – 159 darbiniekiem (tajā skaitā – 8 darbiniekiem – vairāki maģistra grādi), doktora 
grāds – 4 darbiniekiem. Bez tam, 20 ministrijas darbinieku ieguvuši dažāda līmeņa augstāko 
izglītību vairākās studiju programmās. 
 
Galvenās izglītības jomas, kurās ministrijas darbinieki ieguvuši augstākā izglītību: 
sociālo zinātņu jomā - 35 % strādājošo (no tiem – tiesību zinātnē – 31 %, ekonomikā – 25%, 
sabiedrības vadībā - 16 %, vides zinātnēs – 14%), ekonomikas zinātņu jomā – 14% strādājošo, (no 
tiem lielākā daļa-58%- apguvuši uzņēmējdarbības vadības studiju programmu), dabas zinātņu jomā 
- 10% strādājošo (no tiem – ķīmijā - 28%, ģeogrāfijā 21%). 
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6.12. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām un efektīvas darbības 
nodrošināšanai 
2011.gadā tika analizēti auditētajās sistēmās iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes aspekti un 
veikti novērtējumi, kuru rezultātā atbilstoši auditu laikā iegūtai informācijai izveidojies viedoklis, 
ka 2011.gadā auditētajās sistēmas iekšējā kontroles sistēmas darbojas, bet ir nepieciešami 
uzlabojumi.  
 
2011.gadā Iekšējā audita departaments, atbilstoši auditu darba plānam veica iekšējās kontroles 
sistēmas efektivitātes un pietiekamības neatkarīgu uzraudzību, analizējot, novērtējot un pārbaudot 
ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu, kā arī Eiropas Savienības fondu un citu  finanšu instrumentu 
īstenošanas vadības funkciju un uzdevumu darbību, atbilstību normatīvajiem aktiem un funkciju 
procesa uzbūves procesus.  
 
2011.gadā auditētajās sistēmās iekšējās kontroles sistēmas darbojas un atbilst normatīvo aktu 
prasībām, ministrijas darbības mērķiem, plāniem un deleģētajām funkcijām. Nepārtraukti notiek 
ministrijas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana un tiek nodrošināta tās darbības uzraudzība un 
tiek uzraudzīta normatīvo aktu un iekšējo procedūru prasību ievērošana – gan ministrijas vadības 
līmenī, gan struktūrvienību vadītāju līmenī, gan tiek nodrošināta neatkarīgā uzraudzība no Iekšējā 
audita departamenta puses. 
 
Attiecībā uz Eiropas Savienības fondu finansēto instrumentu vadības un kontroles sistēmu auditiem 
pastiprināta uzmanība tika pievērsta iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanai atbilstoši Eiropas 
Komisijas vadlīnijā „Vadlīnijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. – 
2013.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas pamatprasību ievērošanas pārbaužu 
veikšanai” noteiktajiem kritērijiem un pamatprasībām.  
 
2011.gada auditu laikā konstatētajiem iekšējās kontroles trūkumiem tika nodrošināta audita 
ieteikumu izstrāde, kurus īstenojot un ieviešot tiek pilnveidota izveidotā un jau pastāvošā iekšējās 
kontroles sistēma katrā auditētajā sistēmā.  
 
2011.gada auditu laikā tika konstatēti trūkumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz valsts budžetu un  
Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbību. 
 

7. Plānotās reformas 2012.gadā: 
1. ieviest "vienas pieturas" aģentūras principu valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā; 
2. sagatavot priekšlikumus par tiešās pārvaldes iestāžu kompetences nodošanu un pašvaldību 

funkciju deleģēšanu plānošanas reģioniem; 
3. reformēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, nodrošinot dalītu atkritumu vākšanu visā 

Latvijas teritorijā un nodrošinot atkritumu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi; 
4. veikt VARAM strukturālo reformu, lai uzlabotu darba efektivitāti un kvalitāti, un 

nodrošinātu konstruktīvāku vides aizsardzības, reģionālās attīstības un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju nozares politikas veidošanu; 

5. lai attīstītu e-pārvaldi un organizētu racionālu valsts pārvaldē izmantojamo IKT rīku un 
infrastruktūras pārvaldīšanu, VARAM vadīs Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras 
optimizācijas procesus, veicinot IT infrastruktūras centralizāciju ministriju līmenī, 
izstrādājot IKT resursu kataloga normatīvo regulējumu un nosakot turpmāko IKT 
optimizācijas un attīstības politiku valsts pārvaldē. 
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8. Paredzamie notikumi, kas varētu ietekmēt iestādes darbību nākotnē un informācija par 
būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras 
Uzsākoties diskusijām par Eiropas Savienības 2014.-2020.gada plānošanas periodu, ir aktualizējies 
jautājums par vides datu kvalitāti un pietiekamību investīciju plānošanai. Turpmākajos periodos ir 
būtiski nodrošināt pietiekamu vides monitoringa finansēšanu, lai nodrošinātu visas nozares ar 
nepieciešamajiem datiem, kuri raksturotu vides kvalitātes izmaiņas. Saskaņā ar nacionālajām 
prioritātēm, sadarbībā ar kaimiņvalstīm tiks uzsākta koncepcijas izstrāde nākamā Eiropas 
Savienības struktūrfondu plānošanas perioda Eiropas teritoriālās sadarbības programmām, kas 
noteiks arī iespējamus riskus un izaicinājumus šo programmu ieviešanā. 
 
Plānota jauna finanšu instrumenta izstrāde un ieviešana Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības 
sistēmas ietvaros siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai rūpniecībā, enerģētikā, transportā, 
būvniecībā un mājsaimniecībās. 
 
Sarežģījumus projektu un programmu īstenošanai veido nestabila situācija būvniecības tirgū, 
iespējams, nepietiekama konkurence tajā, biežas iepirkumu pārsūdzības ievērojami kavē projektu 
īstenošanu. Ūdenssaimniecības programmu ietvaros būtiskākais risks ir nodrošināt plānoto rezultātu 
sasniegšanu, piemēram, faktisko pieslēgumu izveidi centralizētajam ūdenssaimniecības tīklam. 
Ārkārtīgi būtisks šis jautājums ir arī Klimata pārmaiņu finanšu instrumentā - 2012.gadā projektu 
īstenotājiem jau būs jādemonstrē projektu ieguvumi saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu. 
 
Pastāv risks, ka būvdarbi arī nākotnē varētu sadārdzināties, kas radīs risku, ka pašvaldībām būs 
jāiegulda papildus resursi, lai nodrošinātu projektu realizāciju vai arī samazināsies fondu atdeve.  
Aktuāls jautājums 2012.gadā būs komercdarbības atbalsta regulējums, kas ir būtiski mainījies 
2011.gada nogalē, kā arī pēdējo gadu laikā ir stājušies spēkā ES tiesas spriedumi, kuri ietekmē 
atbalsta sniegšanu arī pašvaldību sektorā. Problemātisko jautājumu risināšanā ES fondu aktivitāšu 
un projektu jomā VARAM ir sadarbojusies un turpinās aktīvi sadarboties ar Latvijas Pašvaldību 
savienību, nevalstiskajām organizācijām. 
 

9. 2012.gadā plānotie būtiskākie veicamie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas darbi 

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību reģionos, 2012.gada laikā tiks 
pabeigta Reģionālās politikas pamatnostādņu līdz 2020.gadam izstrāde. Pamatnostādnes noteiks 
atbalsta pasākumus Latvija 2030 mēķteritorijām (attīstības centriem, laukiem, Baltijas jūras 
piekrastei, Austrumu pierobežai, Rīgas metropoles areālam). 
 
Lai nodrošinātu racionālu un efektīvu zemes izmantošanu un aizsardzību, plānots pabeigt 
Zemes pārvaldības likumprojekta izstrādi, kura mērķis ir panākt zemes pārvaldības institucionālās 
sistēmas un administratīvo procedūru vienkāršošanu un ietvers sadaļas par zemes izmantošanu, 
aizsardzību un pārraudzību. Izstrādājot Zemes pārvaldības likumu, tiks nodrošināta normatīvā 
regulējuma pēctecība zemes izmantošanā pēc zemes reformas pabeigšanas, kā arī nodrošināti 
tiesiski risinājumi zemes reformas laikā radušos problēmu novēršanai, piemēram, ceļa servitūtu 
izmantošanas problēmas.  
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Lai Latvija līdz 2014.gadam uzsāktu Jūras plānojuma izstrādi, saskaņā ar informatīvo ziņojumu 
par kompetenču sadalījumu starp atbildīgajām institūcijām jūras plānošanā20, tiks sagatavota jūras 
plānojuma izstrādes kārtība, nosakot jūras plānojuma saturu, tā izstrādi un ieinteresēto pušu 
līdzdalības organizēšanu, apstiprināšanu un ieviešanas pārraudzību.  
 
Lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, tiks izvērtēti pašvaldību sniegtie 
pakalpojumi21 un pilnveidots normatīvais regulējums22. Latvijā visās pašvaldībās tiks noteiktas 
vienādas prasības reklāmas izvietošanas un ekspluatācijas saskaņošanai, apstiprinot izstrādāto MK 
noteikumu projektu „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu”23. 
 
Tiks attīstīta e-iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitāte, palielinot pieejamo preču un 
pakalpojumu apjomu un pilnveidojot publisko iepirkumu procesu IKT jomas iepirkumos. Bez tam 
tiks izstrādāta e-iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu darbības koncepcija, ieviešot e-izsoļu 
procesu Latvijā.  
 
Prioritātes vides un dabas aizsardzības jomā 2012.gadā: 

• Koncepcijas izstrāde dabas resursu nodokļa atgriešanai investīcijās vides un dabas 
aizsardzības pasākumos; 

• Vides izglītības pasākumu attīstība un optimizācija; 
• Kontroles funkciju pārskatīšana un optimizācija, nodrošinot kontroles pasākumu ievērojamu 

ietekmi. 
 
Lai veicinātu poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanos, kā arī, lai veicinātu 
pārdomātu resursu patēriņu, līdz 2012.gada beigām plānots izstrādāt: 

• jaunu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu, kura sastāvdaļa būs atkritumu rašanās 
novēršanas valsts programma, 

• normatīvo regulējumu obligātā depozīta sistēmas dzērienu iepakojumam indikatīvai 
ieviešanai no 2015.gada. 

 
2012.gadā turpināsies darbs pie zemes dzīļu izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu 
pilnveidošanas, nosakot kārtību, kādā izmanto zemes dzīles publiskajos ūdeņos un jūrā, kā arī 
nosakot atsevišķu valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanas kārtību gadījumos, ja 
valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek iznomāts zemes dzīļu izmantošanai. 
 
Plānots grozīt Ministru kabineta  2004.gada 17.februāra noteikumus Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā 
vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes 
uz vidi novērtējums”, pārskatot darbības, kurām nepieciešami tehniskie noteikumi. 
 
Nepieciešams izstrādāt Vides monitoringa programmas pamatnostādnes 2013.-2016.gadam un 
Vides monitoringa programmu. 
 
Turpināsies darbs pie normatīvo aktu radiācijas drošības jomā izvērtēšanas un pārskatīšanas. Tiks 
sagatavoti grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību", lai iestrādātu prasības 

                                                           
20 VSS 08.09.2011. prot. Nr.35, 19.§ 
21 Vidē izvietojamās reklāmas, ielu tirdzniecības, publisko pasākumu saskaņošanas, vieglo taksometru pārvadājumu, neformālās interešu izglītības 
īstenošanas saskaņošanas, būvniecības jomā. 
22Tai skaitā tiks rosināts atcelt obligātu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju licencēšanu 
23 VSS 22.12.2011. prot. Nr.50, 23.§. 
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darbībām ar jonizējošo starojumu avotiem reģistrēšanu un pārņemtu Padomes direktīvu 
2011/70/Euratom (2011. gada 19. jūlijs), ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai. 
 
2012.gadā tiks turpināts darbs pie likumprojekta „Grozījumi likumā „Par piesārņojumu”” virzības 
uz pieņemšanu. Norādāms, ka likumprojektā ietvertās nomas stiprināmas ar ministru kabineta 
noteikumiem tādām piesārņojošām darbībām kā lielajām sadedzināšanas iekārtām (sākot no 50 
MW) un noteiktām iekārtām, kuras savā darbībā emitē organiskos šķīdinātājus. Lai precizētu 
procedūras attiecībā uz kārtību, kādā piesakāmas un saņemas A un B kategorijas piesārņojošas 
darbības atļaujas, tiks veikti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos 
Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izniedzamas 
atļaujas a un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”. 
 
Plānots izstrādāt tehniskos grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 
„Prasības darbībām ar biocīdiem”, iekļaujot aktīvo vielu sarakstā 4 jaunas novērtētās aktīvās vielas 
– vara (II) oksīdu, vara (II) hidroksīdu, bāzisko vara karbonātu un bendiokarbu. 
 
2012.gadā sadarbībā ar Zemkopības ministriju un LVĢMC plānots sagatavot un iesniegt ziņojumu 
Eiropas Komisijai par 2008.-2011.gadu, saskaņā ar Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvu 
91/676/EEK, kas attiecas uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu ar nitrātiem, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes avoti un saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra 
noteikumiem Nr.33„Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības 
izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”. 
 
Lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Latvijā, līdz 2012.gada beigām tiks izstrādātas 
Bioloģiskās daudzveidības pamatnostādnes, lai noteiktu jaunus politikas mērķus, rīcības virzienus 
un risinājumus identificētajām problēmām dabas aizsardzībā.  
 
Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, saistībā ar zemes 
atpirkšanu un atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem (izvērtējot ikgadēju 
kompensācijas maksājumu ieviešanu). Kā arī noteikumu projekta „Mikroliegumu izveidošanas, 
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšana. 
 
Norvēģijas finanšu instrumenta projektā “Institucionālās kapacitātes stiprināšana teritorijas 
attīstības plānošanā un reģionālās attīstības pasākumu ieviešanā Latvijā” pieteiktais apakšprojekts, 
kas paredz vienkāršot administratīvo slogu vietējā līmeņa teritorijas plānošanas jomā un novērst 
situāciju, kad īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni un individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi top atrauti no vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma. 
Apakšprojekta mērķis ir teritorijas attīstības plānošanas un dabas aizsardzības normatīvās bāzes un 
līdzšinējās prakses pārskatīšana un normatīvā regulējuma pilnveidošana, mazinot administratīvo 
slogu. Projekta apstiprināšanas gadījumā (2012.gada beigās), plānots izstrādāt konceptuālus 
risinājumus un metodiku īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu iekļaušanai vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos, veicot demonstrāciju 
projektu izstrādi visiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategoriju veidiem. 
 
Videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstībai un ekonomikas izaugsmei tiks uzsākti un turpināti 
šādi pasākumi: 
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• īstenojot projektus, līdz 2012.gada beigām tiks uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas 
siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem vismaz 
1300 mājsaimniecībās, nosiltinātas vismaz 350 pašvaldību, 86 augstskolu un profesionālās 
izglītības iestāžu un 60 ražošanas ēkas, samazinot CO2 emisijas par ~160 000 tonnām/gadā, 
uzstādītas vismaz 100 atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas siltumenerģijas un 
elektroenerģijas ražošanai komercsektorā, pašvaldībās, pārvaldes iestādēs;  

• tiks nodrošināts, ka no atjaunojamajiem energoresursiem saražotās siltumenerģijas apjoms 
līdz 2013.gadam būs ne mazāk kā 250 000 MWh/gadā un no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms līdz 2013.gadam ne mazāk kā 300 000 
MWh/gadā. Tiks palielināts transportlīdzekļu ar elektrības dzinēju (elektroautomobīļu) 
skaits par 1% no jaunu reģistrēto transportlīdzekļu skaita24;  

• tiks modernizēti ~130 ūdenssaimniecības uzņēmumi vai sistēmas, tā rezultātā palielinot 
centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus saņēmušo iedzīvotāju skaitu (iedzīvotāju 
īpatsvars, kam nodrošināti kvalitatīvi dzeramā ūdens apgādes pakalpojumi 2012.gadā - 
61,8%; iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti droši notekūdeņu apsaimniekošanas 
pakalpojumi 2012.gadā - 55,4);  

• tiks uzlabota atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra, sniedzot valsts atbalstu 
komersantiem, kas darbojas atkritumu apsaimniekošanas jomā (atbalstīto komersantu 
īstenoto projektu skaits 2012. gadā - 10); 

• tiks uzsākta nākamā plānošanas perioda Norvēģijas valdības un EEZ finanšu instrumenta 
projektu īstenošana reģionālās attīstības un klimata pārmaiņu jomā; 

• saskaņā ar nacionālajām prioritātēm sadarbībā ar kaimiņvalstīm tiks uzsākta koncepcijas 
izstrāde nākamā Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda Eiropas teritoriālās 
sadarbības programmām; 

• plānota jauna finanšu instrumenta izstrāde un ieviešana Eiropas Savienības emisiju 
tirdzniecības sistēmas ietvaros siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai rūpniecībā, 
enerģētikā, transportā, būvniecībā un mājsaimniecībās; 

• tiks izstrādātas vai aktualizētas plānošanas reģionu un pašvaldību 108 attīstības programmas 
un teritorijas plānojumi, kā arī tiks veikta pašvaldību administratīvās kapacitātes 
stiprināšana ESF aktivitāšu ietvaros;  

• ar ERAF atbalstu 16 pašvaldībās25 tiks turpināts īstenot nozīmīgus infrastruktūras projektus, 
uzlabojot pašvaldību ēku energoefektivitāti, pilsētu ielu kvalitāti, uzņēmējdarbības, tūrisma 
un kultūras objektu pieejamību, paaugstinot konkurētspēju. Aktivitātes projektu iesniegumu 
trešās atlases kārtas ietvaros ir apstiprināti projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 
 122,9 milj. Ls, no tiem ERAF finansējums ir 103,8 milj. Ls, bet pašvaldību finansējums un 
valsts budžeta dotācija sastāda 19,1 milj. Ls. 

• tiks turpināta ERAF projektu iesviešana Rīgas pilsētas degradēto teritoriju  revitalizācijai 
Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartālā, kā arī Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera 
dārza teritorijā par kopējo attiecināmo izmaksu summu  8,3 milj. Ls, no tiem ERAF 
finansējums ir 7 milj. Ls.; 

• ERAF atbalsts paredzēts arī 1826 novadu pašvaldībām, kuras jau 2011.gadā ir uzsākušas 
sagatavošanas darbus, lai iesniegtu projektus novadu attīstības centru konkurētspējas 
stiprināšanai un funkcionālo saišu veidošanai starp attīstības centriem un tiem piegulošajām 

                                                           
24 Attīstītajās valstīs šis procents var sastādīt 4%, bet Latvijā faktiski tuvu 0%. 
25 Daugavpilī, Valmierā, Ventspilī, Rēzeknē, Jelgavā, Liepājā, Jēkabpilī, Aizkrauklē, Cēsīs, Gulbenē, Līvānos, Kuldīgā, Smiltenē, Madonā, Saldū un 
Talsos 
26 Tukuma novads, Ogres novads, Siguldas novads, Limbažu novads, Dobeles novads, Bauskas novads, Jelgavas novads, Valkas novads, Alūksnes 
novads, Balvu novads, Ludzas novads, Krāslavas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Daugavpils novads, Ventspils novads, Aizputes novads, 
Grobiņas novads. 
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teritorijām. Projektu ietvaros novadu pašvaldībām ir iespēja uzlabot transporta 
infrastruktūru, sakārtot teritorijas un paaugstināt pašvaldību ēku energoefektivitāti. 
Pasākumu īstenošanai pieejamais struktūrfondu finansējums aktivitātē ir 9,4 mlj.Ls, 
t.sk.ERAF 8 mlj.Ls;  

• tiks analizēta ES fondu 2007-2013. gada plānošanas perioda prioritātes „Policentriskā 
attīstība” ietvaros attīstības centros veikto ieguldījumu sociālekonomiskā atdeve, kā arī 
attīstības plānošanas kapacitāte pašvaldībās un plānošanas reģionos; 

 
Lai veicinātu ekonomikas attīstību un valsts konkurētspēju, būtiski ir turpināt iesākto darbu 
samazinot birokrātiskos šķēršļus un ieviešot elektronisko pārvaldi. Plānots izstrādāt jaunu 
informācijas sabiedrības attīstības plānošanas dokumentu 2014.-2020.gadam, saskaņā ar Digitālajā 
programmā Eiropai, stratēģijā „ES 2020” un nacionālajos attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktajiem mērķiem. 
 
Lai izvērtētu un nodotu pašvaldībām un plānošanas reģioniem valsts pārvaldes funkcijas, kuras tās 
spēj īstenot efektīvāk un finansiāli racionālāk, plānots izvērtēt, kādu tiešās pārvaldes iestāžu 
kompetenci nodot plānošanas reģioniem. Konsultējoties ar nozaru ministrijām un pašvaldībām, tiks 
sagatavots priekšlikumus par tiešās pārvaldes iestāžu kompetences nodošanu plānošanas 
reģioniem, kā arī pašvaldību funkciju deleģēšanu plānošanas reģioniem, kā arī izstrādāti 
nepieciešamie normatīvie akti.  
 
Pilnveidojot likumprojektu „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”, papildus demogrāfiskajiem 
kritērijiem tiks ieviesti jauni kritēriji, kas paredz lielāku valsts finansiālo atbalstu. Jauno 
likumprojektu paredzēts pieņemt līdz 2012.gada beigām, bet spēkā tas varētu stāties ar 2014.gadu.  
 
Lai nodrošinātu VPA principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā, izmantojot 
informācijas tehnoloģiju iespējas, plānots:  

• izstrādāt normatīvo regulējumu, kas noteiks regulējumu portālam www.latvija.lv kā 
vienotajai valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas vietnei elektroniskā vidē, kā arī 
definēs publisko pakalpojumu reģistrācijas kārtību un statusu, un kārtību informācijas 
ievadei, aktualizācijai un apmaiņai publisko pakalpojumu ietvaros;  

• pilnveidot portālu www.latvija.lv, turpinot vienotā kontaktpunkta principa ieviešanu. Tiks 
paplašināts iedzīvotājiem un uzņēmējiem elektroniski pieejamo valsts un pašvaldību 
publisko pakalpojumu klāsts, attīstīta e-iespēju sadaļa portālā, pilnveidota uzņēmēju sadaļa, 
papildinot informāciju par tipiskajām uzņēmējiem veicamajām formalitātēm dažādās 
iestādēs un iespējām tās veikt elektroniski, papildus veicot dažādas komunikāciju aktivitātes, 
lai veicinātu iedzīvotāju un uzņēmēju informētību par visām e-iespējām un e-
pakalpojumiem, u.c.; 

• ar ERAF atbalstu uzsākt publisko interneta pieejas punktu izveidi katrā republikas pilsētā 
(izņemot Rīgu), novadā vai novada teritoriālajā vienībā (pilsētā, pagastā). 

 
Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, VPA principa pārvaldes 
pakalpojumu sniegšanā, plānots:  

• izstrādāt informatīvo ziņojumu, kas iekļauj pašvaldību un tiešās valsts pārvaldes sniegto 
publisko pakalpojumu izvērtējumu un priekšlikumus to optimizācijai un pieejamības 
nodrošināšanai (elektronizācijas iespējas, deleģēšanas iespējas, klientu apkalpošanas 
nodošana klientu apkalpošanas centriem);  
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• veikt izmaiņas tiesību aktos, kas nodrošina procedūru skaita un projektu realizācijai 
nepieciešamā laika samazināšanu, tādējādi mazinot administratīvo slogu būvniecības, 
teritorijas plānošanas un vides jomā;  

• izveidot ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv, kas nodrošinās vienotu 
piekļuvi valsts un pašvaldību uzkrātiem ģeotelpiskajiem datiem, tai skaitā paredzot 
informācijas atkalizmantošanu;  

• uzsākt darbu pie vienotas elektronisko dokumentu aprites sistēmas izveides, kura valsts un 
pašvaldību institūcijām nodrošinās savstarpēju elektronisko dokumentu apriti, t.sk., 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem sniegs pakalpojumus atbilstoši vienas pieturas aģentūras 
principam; 

• izveidot drošu vidi personas deklarētās elektroniskās adreses funkcionalitātes 
nodrošināšanai, kā arī izveidot iespēju iedzīvotājiem elektroniski saņemt tiešsaistes 
konsultācijas par valsts sniegtajiem pakalpojumiem un ar tiem saistītajiem biežāk 
uzdotajiem jautājumiem vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. 

 
Būtisks uzdevums ir racionāla valsts pārvaldē izmantojamo IKT rīku un infrastruktūras 
pārvaldīšana. Plānots: 

• izstrādāt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības 
informācijas sistēma) un nodrošināt tās datu pieejamību, kopīgu izmantošanu un 
atkalizmantošanu. Tas nodrošinās zemes pārvaldību un teritoriju plānošanu pašvaldību, 
reģionālā un nacionālā līmenī; 

• izstrādāt normatīvo aktu projektus vienotai autentifikācijai, sadarbspējai un valsts 
informācijas sistēmu reģistram, kas nodrošinās centralizētu datu apmaiņu starp pašvaldībām 
un valsts iestādēm. Normatīvajos aktos plānots iestrādāt regulējumus, kas uzlabos valsts 
informācijas sistēmu sadarbspēju, nodrošinās vienotu autentifikāciju, pilnveidos valsts 
informācijas sistēmu attīstības un pārvaldības kārtību. kā arī organizētu valsts informācijas 
sistēmu pievienošanu valsts informācijas sistēmu savietotājam.  

• vadīt Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas procesus, veicinot IT 
infrastruktūras centralizāciju ministriju līmenī, izstrādājot IKT resursu kataloga normatīvo 
regulējumu un nosakot turpmāko IKT optimizācijas un attīstības politiku valsts pārvaldē, kā 
arī izveidosim IKT resursu katalogu. 
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1. Pielikums  
 

VARAM sagatavotie likumi, kas Saeimā pieņemti 2011.gadā: 

Pieņemšanas 
datums Likuma nosaukums 

07.04.2011. Grozījumi likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” 
28.04.2011. Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 
26.05.2011. Grozījumi Iepakojuma likumā    
02.06.2011. Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā 
01.07.2011. Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā  
14.07.2011. Grozījums likumā "Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar 

apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām" 
13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likums 
13.10.2011. Grozījumi Reģionālās attīstības likumā 
13.10.2011. Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” 
13.10.2011. Grozījumi Aizsargjoslu likumā 
01.12.2011. Grozījums Satversmes tiesas likumā 
01.12.2011. Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 
15.12.2011. Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā 
15.12.2011. Grozījumi likumā 'Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības 

ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" 
15.12.2011. Grozījums likumā "Par pašvaldībām" 
15.12.2011. Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
15.12.2011. Grozījums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā 
 
VARAM sagatavotie un Ministru kabinetā 2011.gadā pieņemtie noteikumi: 

Pieņemšanas 
datums 

Nr. Ministru kabineta noteikumu nosaukums 

04.01.2011. 11 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
"Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums 

04.01.2011. 12 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
"Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai" nolikums 

18.01.2011. 48 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
"Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums" 

18.01.2011. 49 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums" 

18.01.2011. 52 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana"" 

18.01.2011. 53 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 

18.01.2011. 71 Dabas lieguma “Korneti - Peļļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi  

25.01.2011. 78 Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 22.februāra noteikumos Nr.69 “Noteikumi 
par aizsargājamo ainavu apvidiem” 

25.01.2011. 79 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.326 „Dabas 
lieguma „Lielupes palienes pļavas“ individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 

25.01.2011. 80 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1315 „Dabas 
lieguma „Stompaku purvi“ individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
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25.01.2011. 81 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumos Nr.510 “Dabas lieguma 
„Stiklu purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

25.01.2011. 82 Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 “Noteikumi par 
dabas liegumiem” 

25.01.2011. 83 Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi 
15.02.2011. 126 Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kārtība, 

kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no 
stacionāriem piesārņojuma avotiem" 

22.02.2011. 135 Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem 
noteiktajām vides prasībām 

01.03.2011. 157 Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu 
iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 

08.03.2011. 176 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.830 "Nacionālās 
attīstības padomes nolikums"  

08.03.2011. 182 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku 
novēršanai un samazināšanai"" 

15.03.2011. 200 Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība 
22.03.2011. 217 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību 
profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums" 

22.03.2011. 222 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums" 

29.03.2011. 232 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.391 "Noteikumi par 
plānošanas reģionu teritorijām" 

29.03.2011. 233 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums 
29.03.2011. 237 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi 

par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"" 

05.04.2011. 263 Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības 
darbībām ar biocīdiem" 

12.04.2011. 284 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"" 

19.04.2011. 300 Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000) 

19.04.2011. 301 Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu 
un azbesta atkritumu apsaimniekošanu 

19.04.2011. 302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus 
bīstamus 

19.04.2011. 303 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

26.04.2011. 318 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par 
teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām" 

26.04.2011. 319 Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem 
26.04.2011. 323 Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai 

akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu 
10.05.2011. 360 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par 

gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem" 
17.05.2011. 366 Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā 

nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 
programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un 
tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole" 

17.05.2011. 367 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.682 "Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" 
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apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" 
17.05.2011. 368 Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.701 "Par 

Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Latvijas Republikas, Zviedrijas 
Karalistes, autonomās Ālandu salu provinces un Dienvidrietumu Somijas reģionālās 
padomes, kas darbojas kā Vadošā iestāde, Sertifikācijas iestāde un Revīzijas iestāde, 
daudzpusējo vienošanos par Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA 
pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam ieviešanu" 

17.05.2011. 381 Dabas lieguma "Dziļezers un Riebezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

17.05.2011. 382 Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 
"Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem" 

17.05.2011. 385 Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.969 "Par 
Eiropas Savienības dalībvalstu, kas piedalās INTERACT 2007-2013 programmā, 
Bratislavas pašvaldības reģiona, kas darbojas kā vadošā iestāde, un Slovākijas 
Republikas Finanšu ministrijas, kas darbojas kā sertifikācijas un revīzijas iestāde, 
vienošanos par darbības programmas INTERACT 2007-2013 ieviešanu" 

17.05.2011. 386 Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.970 "Par 
Vienošanos par darbības programmas "Baltijas jūras reģiona programma 2007.-
2013.gadam" ieviešanu" 

17.05.2011. 387 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1101 "Par 
Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kas 
darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas 
vienošanos par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 
vadību un administrēšanu" 

17.05.2011. 388 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1125 "Par 
Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Lietuvas 
Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanos par Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros ieviešanu" 

17.05.2011. 389 Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 
"Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto 
piesārņojošo vielu emisiju gaisā" 

24.05.2011. 401 Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai 
24.05.2011. 406 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1465 

"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras 
izveide"" 

24.05.2011. 408 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums 

24.05.2011. 409 Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
31.05.2011. 415 Noteikumi par iesniegumu izvērtēšanas cenrādi biocīda reģistrācijai, pagaidu 

reģistrācijai, lietošanas atļaujas vai inventarizācijas numura saņemšanai 
31.05.2011. 416 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)" 

31.05.2011. 417 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi 
par nacionālo numerācijas plānu" 

31.05.2011. 418 Noteikumi par riska ūdensobjektiem 
31.05.2011. 419 Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā 
14.06.2011. 444 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1007 "Kārtība, 

kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas 
teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām 
neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi" 

21.06.2011. 469 Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par ūdens resursu 
lietošanas atļaujas izsniegšanu 
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21.06.2011. 470 Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība 
21.06.2011. 484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas 

un pārvadājumu uzskaites kārtība 
21.06.2011. 485 Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība 
28.06.2011. 509 Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības 

darbībām ar biocīdiem" 
28.06.2011. 514 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums" 
05.07.2011. 539 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 

"Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko 
maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību" 

05.07.2011. 543 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"" 

12.07.2011. 549  Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar 
hidrotehniskajām būvēm 

12.07.2011. 552 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1072 
"Uzraudzības komitejas nolikums" 

12.07.2011. 553 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par 
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu 
nodrošināšana"" 

12.07.2011. 554 Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.545 "Kārtība, kādā 
Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 
struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos" 

12.07.2011. 563 Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar 
ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 

12.07.2011. 564 Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un 
atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu 

19.07.2011. 570 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo 
energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" 

26.07.2011. 586 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"" 

02.08.2011. 596 Jūras vides padomes nolikums 
02.08.2011. 597 Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.135 "Noteikumi 

par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides 
prasībām" 

02.08.2011. 598 Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, 
pārstrādi un materiālu reģenerāciju 

02.08.2011. 608 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu 
īstenošana” nolikums 

23.08.2011. 652 Aizsargājamās jūras teritorijas “Nida-Pērkone” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi 

23.08.2011. 653 Aizsargājamās jūras teritorijas “Rīgas līča rietumu piekraste” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

30.08.2011. 666 Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas 
piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas 
maksāšanas kārtību un atvieglojumiem 

30.08.2011. 667 Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu 
atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību 

30.08.2011. 668 Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi 
30.08.2011. 681  Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 

"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"" 

06.09.2011. 696 Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
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atļauju izsniegšanas kārtība 
13.09.2011. 703 Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, 

pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un 
tās maksāšanas kārtību 

20.09.2011. 706 Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
20.09.2011. 714 Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 "Noteikumi par 

dabas parkiem" 
20.09.2011. 723 Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība  
27.09.2011. 735 Dabas parka "Doles sala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
27.09.2011. 736 Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums 
27.09.2011. 745 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi 

par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana"" 

04.10.2011. 755 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo 
izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība" 

04.10.2011. 769 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo 
energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" 

04.10.2011. 770 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar 
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”” 

11.10.2011. 779 Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par 
transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, 
kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus" 

11.10.2011. 780 Oglekļa dioksīda plūsmas transportēšanas kārtība 
11.10.2011. 791 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 "Noteikumi par 

darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana”” 

11.10.2011. 792 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" 

11.10.2011. 794 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.977 "Noteikumi 
par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām" 

11.10.2011. 797 Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
"Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums" 

11.10.2011. 798 Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums" 

19.10.2011. 807  Aizsargājamās jūras teritorijas “Irbes šaurums” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi 

19.10.2011. 815 Pārresoru koordinācijas centra nolikums 
19.10.2011. 816 Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un 

publiskās apspriešanas kārtība 
19.10.2011. 822 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.789 "Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības 
izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un 
iespējām" nolikums" 

01.11.2011. 832 Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības 
darbībām ar biocīdiem" 

08.11.2011. 861 Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām 
elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai 

08.11.2011. 868 Par Iemaksas līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Rekonstrukcijas 
un attīstības banku par Latvijas Republikas līdzdalību Austrumeiropas 
Energoefektivitātes un vides partnerības fondā 

15.11.2011. 884 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par 
darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
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1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 
novadiem"" 

15.11.2011. 897 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 
15.11.2011. 898 Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām 
22.11.2011. 903 Par Vienošanos par Igaunijas papildu finansējuma Igaunijas–Latvijas– Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmai 2007.–2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu 

29.11.2011. 910 Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.681 "Upju 
baseinu apgabala konsultatīvās padomes nolikums" 

29.11.2011. 911 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, 
kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa 
"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas 
Republikas" 

06.12.2011. 930 Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

06.12.2011. 931 Noteikumi par zvejas tīklu tirdzniecību un apriti 
06.12.2011. 941 Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem) 
13.12.2011. 961 Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kārtība, 

kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no 
stacionāriem piesārņojuma avotiem" 

13.12.2011. 962 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.83 "Kārtība, kādā 
novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi" 

20.12.2011. 991 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"" 

27.12.2011. 1020 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" 
nolikums"" 

27.12.2011. 1032 Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju 
apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi 

 
VARAM sagatavotie Ministru kabineta rīkojumi, kas apstiprināti 2011.gadā: 

Pieņemšanas 
datums 

Nr. Ministru kabineta rīkojuma nosaukums 

25.01.2011. 37 Par Ministru kabineta atzinības raksta piešķiršanu 
01.02.2011. 46 Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā Nr.539 "Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai 
14.03.2011. 97 finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem" 
15.03.2011 109 Par nekustamo īpašumu "Ekolauks" Olaines pagastā, Olaines novadā  

29.03.2011. 139 Par Ministru kabineta 2005.gada 7.novembra rīkojuma Nr.714 „Par droša 
elektroniskā paraksta nesēja izvēli un droša elektroniskā paraksta ieviešanu Latvijas 
Republikā” atzīšanu par spēku zaudējušu 

29.03.2011. 140 Koncepcija par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts 
informācijas sistēmās 

19.04.2011. 169 Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam  
10.05.2011. 191 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 
10.05.2011. 192 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 
03.05.2011. 197 Par grozījumiem Austrumlatgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 

2007.- 2013.gadam 
03.05.2011. 198 Par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojumā Nr. 354 „Par 

Austrumlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam" 
26.04.2011. 200 Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru 
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nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās   
18.05.2011. 207 Par Elektronisko prasmju attīstības plānu 2011.–2013.gadam 
24.05.2011. 215 Grozījumi Dienvidlatgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 

2013.gadam 
24.05.2011. 216 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojumā Nr.353 "Par 

Dienvidlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.–2013.gadam" 
17.05.2011. 217 Par obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu tulkošanu  
25.05.2011. 218 Par Elektroniskās pārvaldes attīstības plānu 2011.–2013.gadam 
14.06.2011. 245 Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju  
21.06.2011. 259 Grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā  
21.06.2011. 260 Par grozījumiem Malienas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008.- 

2013.gadam 
21.06.2011. 261 Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.marta rīkojumā Nr.114 "Par Malienas 

reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.–2013.gadam"  
22.06.2011. 262 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”  
30.06.2011. 272 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”  
28.06.2011. 288 Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumā Nr.203 "Par Latvijas 

Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam"   
28.06.2011. 289 Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projektu 

konkursā un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu  
12.07.2011. 319 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem"  
19.07.2011. 330 Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par valsts 

nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitālā" 

19.07.2011. 332 Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam    
26.07.2011. 344 Par Ministru kabineta 2006.gada 30.janvāra rīkojuma Nr.50 "Par Latvijas dalību 

Eiropas Kopienas programmā attiecībā uz Viseiropas elektroniskās pārvaldes 
pakalpojumu savietojamības nodrošināšanu Eiropas valstu pārvaldes iestādēm, 
Kopienas iestādēm un citām vienībām, Eiropas uzņēmumiem un iedzīvotājiem 
(IDABC)" atzīšanu par spēku zaudējušu 

26.07.2011. 348 Par Emisijas kvotu sadales plānu 2008.–2012.gadam 
02.08.2011. 360 Par V.Silenieka iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā  
09.08.2011. 371 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 
29.08.2011. 406 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem"  
30.08.2011. 418 Par valsts nekustamā īpašuma Ķeguma prospektā 5, Ķegumā, Ķeguma novadā 

nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā  
30.08.2011. 429 Par darba grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības 

veicināšanai 
05.09.2011. 430 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 
30.08.2011. 431 Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas-Lietuvas starpvalstu pārrobežas 

sadarbības komisijā 
09.08.2011. 446 Par Koncepciju par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību 

pakalpojumu pieejamībā  
14.09.2011. 457 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem"  
14.09.2011. 457 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 
20.09.2011. 465 Par Ministru kabineta 2006.gada 14.jūlija rīkojuma Nr.526 "Par Centralizēto 

informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepciju" atzīšanu par spēku 
zaudējušu" un informatīvais ziņojums "Par centralizēto informācijas sistēmu 
uzturēšanas pārvaldības koncepciju" 

20.09.2011. 466 Par nekustamā īpašuma Rīgā, Voleru ielā 2 saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu 
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā 
22.09.2011. 467 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem"  
22.09.2011. 467 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 
28.09.2011. 495 Par valsts kustamās mantas nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā 
29.09.2011. 499 Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.–2020.gadam 
27.09.2011. 505 Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā    
04.10.2011. 511 Grozījumi Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam  
04.10.2011. 512 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.187 "Par Vides 

monitoringa programmas pamatnostādnēm 2009.-2012.gadam"  
27.09.2011. 519 Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā 
17.10.2011.  533 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 
18.10.2011. 534 Par Koncepciju par Pārresoru koordinācijas centra izveidi un darbību 
19.10.2011. 540 Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā  
25.10.2011. 557 Par Pārresoru koordinācijas centra izveidi un darbības uzsākšanas nodrošināšanu 
07.11.2011. 576 Grozījumi Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.–

2013.gadam 
22.11.2011. 610 Par valsts nekustamo īpašumu maiņu 
23.11.2011. 611 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 
23.11.2011. 612 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 
28.11.2011. 620 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem" 
05.12.2011. 631 Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā 
05.12.2011. 632 Par valsts nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Latvijas Hidroekoloģijas institūtam un izmantošanu daļēja nacionālā 
līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un 
inovācijas" papildinājuma 2. 

06.12.2011. 655 Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV07 "Kapacitātes 
stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas publiskajām institūcijām, 
vietējām un reģionālām varas iestādēm" iesnieguma projektu"    

19.12.2011. 669 Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.446 "Par finanšu 
līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai" 

20.12.2011. 680 Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā Nr.499 "Par iekārtu 
sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.–2020.gadam" 

 
VARAM sagatavotie informatīvie ziņojumi, kas 2011.gadā iesniegti Ministru kabinetam: 

Pieņemšanas 
datums Informatīvā ziņojuma nosaukums 

17.01.2011. Par Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā programmā 2008.–2015.gadam 
noteikto uzdevumu izpildi  

18.01.2011. Informatīvais ziņojums „Par Latvijas nacionālo pozīciju par teritoriālo kohēziju”  
08.02.2011. Informatīvais ziņojums „Par Pasākumu plānu valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu 

pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.-2010.gadam izpildi”  
22.02.2011. Informatīvais ziņojums "Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-

2012.gadam noteikto uzdevumu izpildi 2009.gadā"  
24.02.2011. Informatīvais ziņojums "Plānošanas reģionu likvidācijas aktualitātes un reģionālā pārvaldes 

līmeņa izveidošanas nepieciešamība" Izskatīts VSS. 
01.03.2011. Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"  
01.03.2011. Informatīvais ziņojums "Par plūdu risku draudiem Carnikavas novadā"     
01.03.2011. Informatīvais ziņojums "Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I 

puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 10.punkta 
izpildi (par atbalstu reģionu ekonomiskajai aktivitātei)"  

22.03.2011. Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru 2011.gada 24.-26.marta 
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neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  
12.05.2011. Informatīvais ziņojums „Par iespēju valsts garantētā (valsts budžeta) līdzfinansējuma un tā 

apmēra nodrošināšanai valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu apdrošināšanai atsevišķām 
nekustamā īpašuma kategorijām”. 

26.04.2011. Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" 
publisko maksas pakalpojumu cenrāža attiecināšanu uz elektronisko sakaru tīkliem, kurus 
izmanto ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanai valstī un par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" 
priekšlikumiem cenrāža bāzes samazināšanai par 15%"  

17.05.2011. Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada 19.maija neformālajā Ministru padomē par telpisko 
plānošanu un teritoriālo attīstību izskatāmajiem jautājumiem"  

24.05.2011. Informatīvais ziņojums par plānošanas reģionu turpmāko statusu un darbību  
31.05.2011. Informatīvais ziņojums par „Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programmas 

2007. – 2011.gadam” īstenošanas gaitu  
31.05.2011. Informatīvais ziņojums par „Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādņu 2006. 

– 2013.gadam” izpildi  
14.06.2011. „Par maksimālajām konsultāciju pakalpojumu likmēm, kuras piemērojamas darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes 
„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iepirkumos” 

19.07.2011. Informatīvais ziņojums par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam 
īstenošanu 2010.gadā  

19.07.2011. Informatīvais ziņojums "Par valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas atsevišķu vienību 
izmantošanu"  

02.08.2011. Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām" 
30.08.2011. Informatīvais ziņojums "Par pagaidu bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas 

ražošanai 2013.-2020.gada periodā"  
08.11.2011. Informatīvais ziņojums "Par dabas resursu nodokļa piemērošanas praksi dabas resursu 

ieguvei Latvijā salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu un izvērtējumu un priekšlikumiem par 
valsts ienākumiem ilgtermiņā saistībā ar dabas resursu izmantošanu" 

20.12.2011. Informatīvais ziņojums "Fizisko un juridisko personu un publiskās pārvaldes iestāžu datu 
apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas reģistru tīklu (single Accesspoint)" 
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2. pielikums 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta finansējums un tā 
izlietojums 2011.gadā  

(latos) 

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

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

105 869 837 130 545 556 110 822 154 

1.1. dotācijas 97 391 296 98 639 253 84 815 899 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

0 0 0 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 7 271 351 31 525 141 25 741 871 

1.4 Transferti 1 207 190 381 162 264 384 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 107 036 977 140 731 947 106 416 590 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 105 866 474 134 474 213 100 563 493 

2.1.1. kārtējie izdevumi 4 159 092 7 540 200 6 725 478 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

76 938 022 49 388 206 45 386 434 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 
budžetā un starptautiskā sadarbība 

561 539 11 375 496 6 544 424 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 24 207 821 66 170 311 41 907 157 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 1 170 503 6 257 734 5 853 097 

 
 
 


