
 

L A T V I J A S  R E P U B L I K A S  V I D E S  M I N I S T R I J A  
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RĪKOJUMS 
Rīgā 

20.07.2010. Nr.238
 

Par dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un 
novērojumu tīklā 

 
1. Lai saskaņā ar Eiropas Padomes 1990.gada 7.maija Regulu (EEK) Nr.1210/90, 

ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru (turpmāk – EVA) un Eiropas Vides informācijas un 
novērojumu tīklu (turpmāk – EIONET), nodrošinātu Latvijas Republikas dalību šajā 
aģentūrā, kā arī ņemot vērā EVA 2009.-2013..gada stratēģijas prioritātes un EVA valdē 
2009.gada 17.jūnijā apstiprināto EIONET struktūru, apstiprinu:   

 
1.1. Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieku Andri Eglāju darbam EVA valdē. 
 
1.2. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) valdes priekšsēdētāju Andri Leitasu kā 
Andra Eglāja vietnieku EVA valdē. 

 
1.3. LVĢMC kā EVA EIONET koordinācijas centru un Vitu Slanki – LVĢMC 

Vides un zemes dzīļu nodaļas Gaisa un klimata daļas speciālisti ārlietu jautājumos – kā 
EVA EIONET nacionālo koordinatoru. 

 
1.4. EVA EIONET kompetentās iestādes un kontaktpersonas šādās darbības 

jomās: 
1.4.1. gaisa kvalitāte – Tamāra Vasiļjeva – LVĢMC Vides un zemes dzīļu 

nodaļas Gaisa un klimata daļas vecākā speciāliste  
1.4.2. lauksaimniecība un meži: 
1) Ļubova Tralmaka – Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta 

Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākā referente  
2) Lāsma Āboliņa – Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža 

apsaimniekošanas un medību nodaļas vecākā referente 
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1.4.3. ķīmiskās vielas – Arnis Ludboržs – LVĢMC Vides un zemes dzīļu nodaļas 
Vides risku daļas vadītājs 

1.4.4. klimata pārmaiņas – ietekme, „vārīgums” un piemērošanās tām – Linda 
Leja – Vides ministrijas Klimata politikas un tehnoloģiju departamenta Klimata politikas 
nodaļas vadītāja 

1.4.5. komunikācija – Vita Slanke – LVĢMC Vides un zemes dzīļu nodaļas 
Gaisa un klimata daļas speciāliste ārlietu jautājumos 

1.4.6. enerģētika – Kristaps Stepanovs – Ekonomikas ministrijas Enerģētikas 
departamenta Enerģijas resursu un degvielas nodaļas vadītājs 

1.4.7. vides informācijas sistēmas – Aivars Bukšs – LVĢMC Tehniskā 
nodrošinājuma nodaļas vadošais datorsistēmu speciālists 

1.4.8. pazemes ūdeņi – Jekaterina Demidko – LVĢMC Vides un zemes dzīļu 
nodaļas Ūdens daļas vecākā speciāliste 

1.4.9. vide un veselība – Normunds Kadiķis – Veselības inspekcijas Uzraudzības 
plānošanas un attīstības departamenta Vides veselības nodaļas vecākais speciālists – 
vides veselības analītiķis 

1.4.10. zemes apaugums: 
1) Skaidrīte Poriete – valsts aģentūras „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra” Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departamenta Telpisko 
datu administrēšanas un kontroles daļas vadītāja 

2) Daiga Džigune – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Telpiskās 
plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā referente 

1.4.11. zemes lietošana un telpiskā plānošana – Daiga Džigune - Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes 
politikas nodaļas vecākā referente 

 1.4.12. jūras un piekrastes vide – Baiba Zasa – Vides ministrijas Vides 
aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vecākā referente 

1.4.13. jūrlietas: 
1) Baiba Zasa – Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu 

nodaļas vecākā referente 
2) Dace Granta - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Telpiskās 

plānošanas departamenta Reģionālās plānošanas nodaļas vecākā referente  
3) Inga Jansone - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Telpiskās 

plānošanas departamenta Reģionālās plānošanas nodaļas vecākā referente  
1.4.14. gaisa piesārņojuma samazināšana un klimata pārmaiņas – Agita 

Gancone – LVĢMC Vides un zemes dzīļu nodaļas Gaisa un klimata daļas vadītājas p.i. 
1.4.15. daba un bioloģiskā daudzveidība -  
1) Ilze Čakare – Dabas aizsardzības pārvaldes Datu pārvaldības departamenta 

Dabas datu nodaļas vecākā speciāliste – bioloģe 
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2) Ivita Nagle – Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo 
teritoriju nodaļas vecākā referente 

1.4.16. troksnis – Jeļena Lazdāne – LVĢMC Vides un zemes dzīļu nodaļas Gaisa 
un klimata daļas vecākā speciāliste  

1.4.17. nākotnes informācija un scenāriji: 
1) Māris Klismets – Vides ministrijas Politikas koordinācijas departamenta 

direktors 
2) Everita Zaķe-Kļaviņa – Vides ministrijas Politikas koordinācijas departamenta 

Politikas plānošanas un kontroles nodaļas vadītāja 
1.4.18. upes un ezeri – Marina Čičendajeva – LVĢMC Vides un zemes dzīļu 

nodaļas Ūdens daļas vecākā speciāliste 
1.4.19. augsne: 
1) Ļubova Tralmaka – Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta 

Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākā referente  
2) Dace Ozola – Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta Vides 

kvalitātes nodaļas vecākā referente 
1.4.20. vides stāvoklis – Agita Gancone – LVĢMC Vides un zemes dzīļu nodaļas 

Gaisa un klimata daļas vadītājas p.i.  
1.4.21. ilgtspējīgs patēriņš un ražošana, t.sk. resursu izmantošana: 
1) Māra Rone – Vides ministrijas Politikas koordinācijas departamenta ES un 

starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja 
2) Madara Šinke – Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta Vides 

kvalitātes nodaļas vecākā referente 
1.4.22. transports – Juris Pakalns – Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta 

departamenta Dzelzceļa nodaļas vecākais referents 
1.4.23. atkritumi – Intars Cakars – LVĢMC Vides un zemes dzīļu nodaļas Vides 

risku daļas vecākais speciālists 
1.4.24. emisijas ūdenī – Lauris Siņics – LVĢMC Vides un zemes dzīļu nodaļas 

Ūdens daļas vecākais speciālists  
1.4.25. ūdens izmantošana un daudzums – Tatjana Koļcova – LVĢMC Vides un 

zemes dzīļu nodaļas Ūdens daļas vecākā speciāliste. 
 

2. Rīkojuma 1.3. un 1.4.apakšpunktā minētās kontaktpersonas savas kompetences 
jomā: 

2.1. saņem informāciju no EVA un tās tematiskajiem centriem; 
2.2. sagatavo un sniedz informāciju/datus atbilstoši pieprasījumam un saskaņā ar 

EVA darba plāniem, programmām, vadlīnijām un ieteikumiem; 
2.3. atbilstoši EVA pieprasījumam sagatavo atzinumus pārskatu un citu 

informatīvo materiālu projektiem; 
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2.4. informāciju/datus un atzinumus savlaicīgi nosūta EVA vai tās tematiskajiem 
centriem, vai ievada centrālajā datu bāzē, informējot par to nacionālo koordinatoru; 

2.5. saskaņojot ar nacionālo koordinatoru, piedalās EVA organizētajās sanāksmēs, 
atskaiti par sanāksmi un tās informatīvos materiālus iesniedzot nacionālajam 
koordinatoram. 
 
 3. Vides ministrijas struktūrvienībām un padotībā esošajām iestādēm pēc EVA 
EIONET kontaktpersonu lūguma sniegt nepieciešamo informāciju.  
 
 4. Rīkojuma izpildi kontrolēt valsts sekretāra vietniekam Andrim Eglājam. 
 

5. Atzīt par spēku zaudējušu vides ministra 2008.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.183 
„Par dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu 
(EIONET) tīklā”. 

 
 
Ministrs        R.Vējonis 

 

 

 
D.Šatrovska 
67026521 
 

 
Izsūtīt: lietā, Vides aizsardzības departamentam, Dabas aizsardzības departamentam, Klimata politikas un 
tehnoloģiju departamentam, Politikas koordinācijas departamentam, Dabas aizsardzības pārvaldei, valsts 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Latvijas 
Hidroekoloģijas institūtam, Valsts vides dienestam, Aizsardzības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai, 
Zemkopības ministrijai, valsts aģentūrai „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” un Veselības 
inspekcijai 


