Pielikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2014.gada ____. aprīļa rīkojumam Nr.____

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mērķi un uzdevumi 2014.gadā
Nr.
p.k.

Sektora mērķi

Veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai

I. IKT bloks
1.1. Apzināt esošo valsts IKT infrastruktūru un izstrādāt valsts IKT
infrastruktūras optimizācijas plānu (t.sk. gala iekārtas)

1.2. Izstrādāt valsts IKT pārvaldības kompetenču attīstības plānu

1.3. Izstrādāt un iesniegt MK IKT pārvaldības likumprojektu

1.

Uzlabot IKT pārvaldību valstī, "iedarbinot"
1.4. Izstrādāt un iesniegt MK Fizisko personu elektroniskās identifikācijas
IKT pārvaldības organizatorisko modeli
likumprojektu, nodrošināt tā atbilstību topošajai eIDAS regulai
atbilstoši MK apstiprinātajai koncepcijai

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

IS arhitekts, EPD, VRAA Izstrādāts un valsts IKT vadītāju forumā
19.08.2014.
(piedalās plāna
apstiprināts valsts IKT infrastruktūras
izstrādē)
optimizācijas plāns
EPD, PPD, IS arhitekts, Identificētas valsts pārvaldē nepieciešamās
VRAA (identificē
IKT pārvaldības kompetences un to
koplietošanas IKT
faktiskā pieejamība. Identificētas amatu
31.12.2014.
organizācijas darbībai
grupas, kurām būtu jālīdzsvaro
nepieciešamās
atalgojums.
kompetences)
Izstrādāts kompetenču attīstības plāns
EPD, IS arhitekts, VRAA
(piedalās likumprojekta
Likumprojekts iesniegts MK
01.12.2014.
izstrādē)
EPD, IS arhitekts, VRAA
(piedalās likumprojekta
izstrādē)

Likumprojekts iesniegts MK

01.06.2014.

1.5. Īstenot IKT centralizāciju VARAM resorā

Nodrošināta IKT izmaksu uzskaite VARAM
VRAA, BFD (nodrošina resorā atbilstoši vienotai uzskaites kārtībai;
atbalstu pamatlīdzekļu
veikta IKT pamatlīdzekļu pārņemšana uz
pārņemšanā un
VRAA;
31.12.2014.
uzturēšanas
ieviesti un darbojas IKT pakalpojumu
finansējuma pārdalē uz
sniegšanas procesi VARAM resorā;
VRAA)
apzināts IKT tehnisko resursu uzturēšanas
budžets 2015. gadam

1.6. Īstenot pasākumu kopumu valsts IKT pārvaldības pilnveidošanai

EPD, PPD, IS arhitekts,
Izpildīti IKT pārvaldības organizatoriskā
VRAA (līdzdalība
modeļa koncepcijā paredzētie uzdevumi
precīzāk definēta VRAA (detalizēti uzskaitīti EPD mērķos) atbilstoši
mērķos)
laika grafikam

31.12.2014.

2.1. Īstenot KAC pilotprojektu un, balstoties uz pilotprojekta īstenšanas laikā
gūtajām atziņām, aktualizēt un iesniegt MK Publisko pakalpojumu sistēmas
pilnveides koncepciju.

PPD, EPD, IS arhitekts

Īstenots KAC pilotprojekts un MK iesniegta
aktualizēta koncepcija

31.08.2014.

2.2. Izstrādāt MK noteikumu projektu par publisko pakalpojumu vienoto
sniegšanas un pārvaldības kārtību.

2.

Atbildīgās
struktūrvienības

Pilnveidot Publisko pakalpojumu sistēmu, 2.3. Izstrādāt MK noteikumu projektu par kārtību, kādā tiek veikta publisko
īstenojot Publisko pakalpojumu sistēmas pakalpojumu elektronizācija un nodrošināta e-pakalpojumu pieejamība.
koncepciju atbilstoši koncepcijā
2.4. Izstrādāt MK noteikumu projektu par vienotu publisko pakalpojumu
noteiktajam laika grafikam
pieprasīšanas un samaksas kārtību
2.5. Izstrādāt citus Publisko pakalpojumu likumprojektam pakārtotos tiesību
aktus*
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31.12.2014.
PPD, EPD, RPD* (RPD
nodrošina atbilstību
Reģionālās politikas
pamatnostādnēm)

Publisko pakalpojumu likumprojektam
pakārtotie tiesību akti iesniegti MK

PPD

Publisko pakalpojumu likumprojektam
pakārtotie tiesību akti iesniegti MK

31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

koncepciju atbilstoši koncepcijā
noteiktajam laika grafikam
Nr.
p.k.

Sektora mērķi

Atbildīgās
struktūrvienības

Veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai

Sasniedzamie rezultāti

Pilnveidota Publisko pakalpojumu
PPD, VRAA (piedalās
aprakstīšanas un aprakstu uzturēšanas
metodikas pilveidošanā,
metodika
konsultē iestādes par
PPK funkcionalitāti)
Izstrādāti un portālā ieviesti 5 jauni dzīves
notikumi
IS arhitekts, EPD,
3.1. Apkopot aktivitātes, kuras plānots īstenot pamatnostādņu turpmākās
PPD,VRAA (piedalās ar
rīcības plānojuma 3.1.uzdevuma „Publiskās pārvaldes IKT centralizētu
koplietošanas
Iesniegts MK aktivitāšu saraksts
platformu izveide” un 3.2.uzdevuma „Publiskās pārvaldes pakalpojumu
risinājumu attīstību
elektronizācija” ietvaros un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā
saistīto aktivitāšu
definēšanā)
3.2. Izstrādāt valsts IKT arhitektūru, ņemot vērā pamatnostādnēs un Publisko IS arhitekts, EPD, PPD, Izstrādāta un valsts IKT vadītāju forumā
pakalpojumu sistēmas pilnveides koncepcijā noteiktos principus un rīcības
VRAA (piedalās IKT
apstiprināta valsts IKT arhitektūra;
virzienus
arhitektūras izstrādē)
izstrādāta arhitektūras pārvaldības kārtība
2.6. Pilnveidot Publisko pakalpojumu aprakstu saturu portālā latvija.lv,
nodrošināt pakalpojumu skaitu atbilstoši iedzīvotāju un uzņēmēju dzīves
notikumiem, kā arī vienotā kontaktpunkta prasībām.

3.

Uzsākt īstenot Informācijas sabiedrības
attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.
gadam

3.3. Nodefinēt priekšlikumus ERAF fondu izmantošanai IKT projektos 2014.2020. procesos.

EPD, PPD, IS arhitekts,
VRAA (definē
priekšlikumus, vadoties
no projektu īstenošanā
iegūtās pieredzes)

3.4. Uzsākt LV PRES prioritātes – informācijas sabiedrība koordinācijas
aktivitātes un veikt sagatavošanās darbus saistībā ar Digital Agenda Assembly EPD, PPD
organizēšanu Rīgā
EPD, PPD, IS arhitekts,
3.5. Izstrādāsim sākotnējās redakcijas piedāvājumu normatīvajiem aktiem
VRAA (izvērtē
informācijas atkalizmantošanas principu ieviešanai
priekšlikumus, kas skar
koplietošanas
infrastruktūru)
4.1. Izstrādāts tiesiskais regulējums un nodrošināts tehniskais risinājums
balsu vākšanai elektroniskā formā un "citu tiešsaistes sistēmu" izmantošanai

(Tautas nobalsošanas sistēma un API saskarne)
4.2. Izstrādāta un ieviesta Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas
Savienības dokumentiem, nodrošināts atbilstošs tiesiskais regulējums.

(Prezidentūras sistēma)

4.3. Izstrādātas un ieviestas valsts Ģeotelpiskās informācijas sistēmas
(Ģeoportāls, TAPIS)

4.4. Nodrošināta e-izziņu sistēmas piekļuves vietu skaita palielināšana (no
pašvaldību IS) un tālākā attīstība. Uzsākta E- izsoles un e- konkursu
apakšsistēmas izstrāde.

4.

Nodrošināt stratēģiski svarīgo IKT
attīstības projektu īstenošanu un
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PPD, EPD - NA
VRAA (nodrošina
tehniskā risinājuma
izstrādi un ieviešanu)
VRAA (nodrošina
sistēmas un centrālās
infrastruktūras izstrādi
un ieviešanu)
PPD - NA
VRAA (nodrošina
tehniskā risinājuma
izstrādi un ieviešanu),
EPD (NA par
ģeoportālu, TPD par
TAPIS un starpresoru
vienošanās)
VRAA (nodrošina eizziņu, e-izsoles un ekonkursu tehniskā
risinājuma izstrādi un
ieviešanu), EPD (NA)

Izpildes
termiņš

31.12.2014.

01.06.2014.

01.10.2014.

Nodefinētas nepieciešamās izmaiņas
normatīvajos aktos

atbilstoši ES
fondu
likumprojekta
virzībai

Sagatavošanās darbi paveikti

01.11.2014.

Nodefinētas nepieciešamās izmaiņas
normatīvajos aktos

01.11.2014.

Izstrādāti un MK iesniegti MK noteikumi
izstrādāta sistēma; izstrādāts epakalpojums latvija.lv

01.05.2014 MK noteikumi
31.12.2014 sistēma+API

Izstrādāta, nodota produkcijā sistēma,
izstrādāti un MK iesniegti NA

06.2014 - I
posms
12.2014 - II
posms

NA labojumi iesniegti MK, ģeoportāls un
TAPIS nodots produkcijā, noslēgtas
starpresoru vienošanās ar datu turētājiem
par datu sniegšanu

31.12.2014.

e-izziņas produkcijā; NA grozījumi, lai
nodrošinātu iespēju piekļūt e-izziņām no
pašvaldību IS; e-izsoles un konkursi noslēgts izstrādes līgums, veikti darbi
saskaņā ar līguma laika grafiku

NA grozījumi:
01.05.2014;
31.12.2014

Nr.
p.k.

Sektora mērķi

4.

Nodrošināt stratēģiski svarīgo IKT
attīstības projektu īstenošanu un
nepieciešamo tiesību aktu izstrādi

Atbildīgās
struktūrvienības

Veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai

4.5. Veikt koplietošanas komponenšu izstrādi/ pilnveidošanu autentifikācijas,
maksājumu un pārrobežu sadarbības jomā.

5.

Pilnveidot e-pārvaldes iespēju un publisko
pakalpojumu sistēmas pilnveides
komunikāciju sabiedrībā.

VRAA (nodrošina
tehnisko risinājumu
izstrādi un ieviešanu)
PPD - NA

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

Aktualizētas un apstiprinātas koplietošanas
komponenšu izmantošanas vadlīnijas,
izstrādāti/pilnveidoti tehniskie risinājumi:
1) Ieviesta funkcionējoša juridisko personu
autentifikācija (+kā serviss)
2) Ieviesti norēķini ar maksājumu kartēm
(+kā serviss)
3) Izstrādāts STORK autentifikācijas
risinājums un LT un EE eiD autentifikācijas
31.12.2014.
atbalsts autentifikācijas modulī
4) Izstrādāts DSS eSignature rīks ES
izsniegto eParakstu pārbaudei un izveidei.
Portāls atbilst ES PSC vadlīnijām EUGO
vienotajiem kontaktpunktiem. [3) un 4)
precizējam līdz marta beigām, kad ir
noskaidrots tehniskais risinājums,
izmaksas un iespējamie finansējuma avoti,
NA nepieciešamība]
Meklētājs pilnveidots; pakalpojumu "koka"
pārskatīšana --> VARAM priekšlikumi līdz
7.03.--> izdiskutējam un nofiksējam
nākošajā tikšanās reizē 28.03. 9:00

4.6. Portāla latvija.lv pilnveidošana

VRAA

5.1. Īstenot valsts e-iespēju komunikāciju un e-prasmju aktivitātes

PPD, EPD, VRAA
Īstenota valsts e-iespēju komunikāciju
(iesaistās kā ministrijas
kampaņa, īstenota e-prasmju nedēļa un
partneris šo aktivitāšu
nodrošināta dalība izstādēs
plānošanā un veikšanā)

5.2. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai paaugstinātu Latvijas vietu ES
ePārvaldes indeksā 2014. gadam (2015. gada ziņojums).

PPD, EPD

5.3. Radīt ietvaru, kas uz objektīvu un salīdzināmu kritēriju bāzes ļauj
novērtēt e-pārvaldes principu ieviešanu iestāžu darbā.

PPD

Izstrādāts rīcības plāns un izveidota darba
organizācija tā ieviešanai;
Sagatavotas vadlīnijas iestādēm;
Aktualizeti sadarbības iestāžu kontakti
Iztrādāts indekss, veikts apsekojums un
publicitātes pasākumi.

31.12.2014.

31.12.2014.

01.07.2014.
31.12.2014.

II. Reģionālais bloks

1.

Veicināt caurskatāmu un efektīvu
pašvaldību darbību un pārraudzību

1.1. Izstrādāt metodisko materiālu pašvaldībām, kas veicinās tiesību aktu
vienotu piemērošanu un atvieglos pašvaldību darbu, kā arī nodrošinās
saistošo noteikumu juridisko kvalitāti
1.2. Organizēt seminārus/diskusijas par problēmjautājumiem un aktualitātēm
normatīvo aktu regulējumā ar pašvaldību politiķiem un administrācijas
darbiniekiem
1.3. Izstrādāt priekšlikumus likumprojektam „Publisko personu
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums” pašvaldību
kapitālsabiedrību pārraudzības jomā
1.4. Sniegt priekšlikumus likumprojektam grozījumi likumā "Par pašvaldībām"
pašvaldību darba organizācijas jautājumos
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PD

Uzlabota pašvaldību saistošo noteikumu
kvalitāte

30.06.2014.

PD

Uzlabota pašvaldību lēmumu un normatīvo
aktu kvalitāte

30.11.2014.

PD

Nostiprināts pašvaldību kapitālsabiedrību
pārraudzības tiesiskais regulējums

31.08.2014.

PD

Pilnveidots normatīvais regulējums
pašvaldību darba organizācijas jautājumos

31.12.2014.

Nr.
p.k.

Sektora mērķi

2.
Veidot pamatu ilgtermiņa politikai
pašvaldību sistēmas attīstības jomā, tai
skaitā administratīvi teritoriālās struktūras
tālākai pilnveidošanai un pašvaldību
sadarbības veicināšanai

3.

Pilnveidot pašvaldību finanšu sistēmu,
nodrošinot tās prognozējamību un
pārskatāmību

Uzlabot iedzīvotāju un uzņēmēju piekļuvi
datiem un informācijai par teritorijas
4. izmantošanu un attīstības perspektīvām, kā
arī uzlabot teritorijas attīstības plānošanas
kvalitāti

Nodrošināt zemes pārvaldības sistēmas
ieviešanu. Veicināt piekrastes un publisko
5.
ūdeņu ilgtspējīgu izmantošanu un
pārvaldību.

Stiprināt reģionu un pašvaldību rīcībspēju
6.
teritorijas attīstības veicināšanā

Atbildīgās
struktūrvienības

Veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai
2.1.Izstrādāt priekšlikumus pašvaldību sistēmas attīstības virzieniem un
apspriest tos ar iesaistītajām pusēm

PD

2.2. Sniegt priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likumā" un identificēt turpmāk veicamos pasākumus
novadu apvienošanās un sadarbības veicināšanai

PD

2.3. Analizējot pašvaldību darbību regulējošos normatīvos aktus, sagatavot
metodiku vispārējai tiesību aktu inventarizācijai, vērtējot arī to ietekmi uz
valsts un pašvaldību budžetiem.

PD

3.1. Izstrādāt informatīvo ziņojumu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
sistēmas uzlabošanu

PD

3.2.Izstrādāt pašvaldību finanšu izlīdzināšnas likumprojektu

PD

4.1. Izstrādāt un savstarpēji saskaņot normatīvo regulējumu Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai
4.2. Organizēt un veikt pašvaldību un plānošanas reģionu darbības metodisko
vadību teritorijas attīstības plānošanas jomā

TPD, RPD

TPD

5.2. Izstrādāt informatīvo ziņojumu par būvniecības ieceru publiskajos ūdeņos
izskatīšanas un saskaņošanas kārtību

TPD

5.3. Sagatavot MK rīkojumu projektus par publisko ūdeņu nodošanu
pašvaldību valdījumā

TPD

5.4. Uzsākt jūras telpiskā plānojuma izstrādi

TPD

5.5. Organizēt piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma
izstrādi

TPD

6.1. Nodrošināt metodisku un finansiālu atbalstu, kā arī pētniecisko bāzi
plānošanas reģioniem attīstības stratēģiju un programmu izstrādei, t.sk.
pašvaldību sadarbības projektu identificēšanai

RPD, plānošanas
reģioni

4

MK iesniegts informatīvais ziņojums par
pašvaldību sistēmas attīstības politikas
veidošanu
Sniegti priekšlikumi Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu
likumprojektam pašvaldību brīvprātīgas
apvienošanās jomā Sagatavoti priekšlikumi
novadu apvienošanās un sadarbības
veicināšanai
Uzsākti pasākumi normatīvisma
mazināšanai pašvaldību darbā
MK iesniegts informatīvais ziņojums ar
priekšlikumiem pašvaldīu finanšu
izlīdzināšanas sitēmas uzlabošanai
MK iesniegts finanšu izlīdzināšanas
likumprojekts

TPD sadarbībā ar EPD Sagatavots normatīvais regulējums TAPIS
un VRAA
darbības nodrošināšanai produkcijas vidē

5.1. Sniegt priekšlikumus likumprojektam "Zemes pārvaldības likums" un
nodrošināt ar publisko ūdeņu izmantošanu saistīto normatīvo aktu savstarpējo
saskaņošanu

6.2. Izstrādāt un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par plānošanas reģionu
darbības pilnveidošanu, t.sk. izvērtējot plānošanas reģionu lomu reģionu
ekonomikas attīstībā, pārņemot Latgales reģionālas pārnozaru uzņēmēju
atbalsta institūcijas pilotprojekta rezultātus, un izvērtējot plānošanas reģionu
funkciju paplašināšanas iespējas
6.3. Nodrošināt atbalstu plānošanas reģioniem uzņēmējdarbības centru
izveidošanai Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionos

Sasniedzamie rezultāti

RPD, PD, plānošanas
reģioni
RPD, plānošanas
reģioni

Izpildes
termiņš
30.09.2014.

31.12.2014.

31.12.2014.
01.07.2014.
01.09.2014.
31.12.2014.

Noorganizēti informatīvie semināri par
aktualitātēm normatīvajā regulējumā

31.12.2014.

Veicināta likumprojekta izskatīšana Saeimā
Sagatavoti un iesniegti MK grozījumi MK
noteikumos Nr.918 "Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību"

31.12.2014.

MK protokollēmums par atbildīgo
institūciju, kas valsts vārdā izskata un
saskaņo būvniecības ieceres
Pieņemti MK rīkojumi par publisko ūdeņu
nodošanu pašvaldību valdījumā
Izveidota darba grupa jūras plānojuma
izstrādei, uzsākts jūras telpiskais
plānojums
Uzsākta Piekrastes publiskās
infrastruktūras tematiskā plānojuma
izstrāde
Izstrādāti plānošanas reģionu teritoriju
attīstības plānošanas dokumenti un
nodrošināts finansējuma piesaistes
mehānisms dokumentu īstenošanai

01.06.2014.
31.12.2014.
31.12.2014.
31.12.2014.

30.12.2014.

Izstrādāts un iesniegts MK informatīvais
ziņojums par plānošanas reģionu darbības
pilnveidošanu

01.11.2014.

Nodrošināts atbalsts uzņēmējdarbības
centru reģionos izveidošanai

30.12.2014.

6.
Nr.
p.k.

Stiprināt reģionu un pašvaldību rīcībspēju
teritorijas attīstības veicināšanā
Sektora mērķi

Veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai

Atbildīgās
struktūrvienības

6.4. Īstenot kapacitātes stiprināšanas pasākumus pašvaldībām
uzņēmējdarbības veicināšanai, t.sk. nodrošinot investīciju piedāvājumu un
RPD
mārketinga materiālu izstrādi (9+21), kā arī dalību starptautiskās izstādēs
(9)
7.1. Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ES
fondu 2014.-2020.gadam SAM 3.3.2. uzņēmējdarbības infrastruktūras
RPD, IPD, plānošanas
attīstība un SAM 5.6.2. degradēto teritoriju sakārtošanu ieviešanas principiem
reģioni
un nosacījumiem (sadarbības projektu karte, sadarbības projektu mehānisms,
finansējuma diferencēšana)
7.2. Nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” plānoto
darbību specifisko atbalsta mērķu ietvaros investīciju koordināciju teritorijās
Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un
darbavietu radīšanu pašvaldībās, veicināt laikā un starp dažādām nozarēm/jomām atbilstoši teritoriju specifikai, veicot
RPD, IPD, plānošanas
plānoto ieguldījumu kartēšanu, izstrādājot teritoriālos
7. darbavietu un pakalpojumu
reģioni
sasniedzamību, kā arī uzlabot pakalpojumu kritērijus/nosacījumus/mehānismus, izvērtējot ieguldījumu indikatīvo
teritoriālo sadalījumu un atbilstību teritoriju vajadzībām, novēršot atbalsta
kvalitāti un pieejamību
pārklāšanas risku
7.3. Pilnveidot normatīvo regulējumu, ļaujot valstij un pašvaldībām samazināt
zemes nomas maksu ražošanas objekta būvniecībai, lai veicinātu
RPD
uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanu
7.4. Organizēt reģionālos konkursus "Inovatīvas biznesa idejas", iesaistot
jauniešus reģionu attīstības veicināšanā

8.

Nodrošināt sagatavošanos Latvijas
prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē
teritoriālās attīstības jautājumos

8.1. Veikt prezidentūras satura izstrādi, veicot izpēti par mazo un vidējo
pilsētu problemātiku un attīstības iespējām, organizējot darba grupas un
Eiropas Savienības valstu pieredzes apzināšanu

RPD, plānošanas
reģioni
RPD, TPD, ESPON
nacionālais
kontaktpunkts un
Koordinācijas nodaļa

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

Īstenoti kapacitātes stiprināšanas
pasākumi nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībām

01.11.2014.

Izstrādāts un iesniegts MK informatīvais
ziņojums par pilsētvides un policentriskās
attīstības investīciju ieviešnas principu un
mehānismu aprakstu

01.05.2014.

Nodrošināta darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” plānoto
darbību specifisko atbalsta mērķu ietvaros
investīciju koordināciju teritorijās laikā un
starp dažādām nozarēm/jomām atbilstoši
teritoriju specifika

30.12.2014.

Izstrādāti un iesniegit Ministru kabinetā
grozījumi MK noteikumos Nr.735
"Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu"
Noorganizēti 2 reģionālie konkursi
"Inovatīvas biznesa idejas"
Noorganizēti 3 semināri un sagatavots
pētījumu apkopojums par mazo un vidējo
pilsētu problemātiku

01.05.2014.
01.11.2014.
30.12.2014.

III. Vides bloks
1.1. Nodrošināt Vides politikas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam
pieņemšanu
1.

1.2. Atbilstoši Vides aizsardzības likumam un pamatojoties uz Vides politikas
pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam izstrādāt vides monitoringa programmu

1.3. Turpināt normatīvo aktu izstrādi un virzību, lai ieviestu depozīta sistēmu
dzērienu iepakojumam

1.4. Turpināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai un resursu
efektivitātes veicināšanai nepieciešamo normatīvo aktu pilveidošanu
1.5. Turpināt darbu pie administratīvā sloga mazināšanas ietekmes uz vidi
novērtējuma veikšanas procedūrā

Veicināt dabas resursu ilgtspējīgu
izmantošanu un vides kvalitātes
saglabāšanu un uzlabošanu

1.6. Turpināt darbu pie administratīvā sloga mazināšanas radiācijas drošības
jomā
1.7. Turpināt darbu pie vienoto prasību noteikšanas ūdenssaimniecības
pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija) sniegšanai un lietošanai, kā arī
pie valsts un pašvaldību kompetences sadalījuma šajā jomā
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VAD, DAD, KVIPID
VAD;
DAD; KVPID
LVĢMC, LHEI, DAP,
VVD, nozares NVO

VAD

VAD, VVD, LVĢMC,
nozares NVO
VAD;
DAD;TPD
VPVB, VVD, LPS, NVO
VAD;
VVD RDC
VAD, JD, nozares NVO

Apstiprināta vides politikas
pamatnostādnes
Sagatavota un apstiprināta vides
monitoringa programma

Izstrādāti MK noteikumi par depozīta
sistēmas dzērienu iepakojumam ieviešanu,
pieņemti likumprojekts "Grozījumi Dabas
resursu nodokļa likumā" un likumprojekts
"Grozījumi Iepakojuma likumā"
Pieņemti grozījumi Atkritumu
apsaimniekošanas likumā un apstiprināti
MK noteikumi
Pieņemti likuma grozījumi un izstrādāti MK
noteikumi
Pieņemti grozījumi likumā "Par radiācijas
drošību un kodoldrošību’’ un pieņemti MK
noteikumi
Pieņemts likumprojekts
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums"
un uzsākta MK noteikumu izstrāde, kas
izriet no likuma

01.04.2014.
01.05.2014.

01.09.2014.

31.12.2014.
31.12.2014.
31.12.2014.

31.12.2014.

Nr.
p.k.

izmantošanu un vides kvalitātes
saglabāšanu un uzlabošanu
Sektora mērķi

Atbildīgās
struktūrvienības

Veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai
1.8. Turpināt attīstīt un pilnveidot ūdeņu, tai skaitā jūras ūdeņu,
apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumus, izstrādājot atbilstošos
plānošanas dokumentus un nodrošinot to īstenošanu

1.9. Pilnveidot normatīvo aktu regulējumu vides piesārņojuma samazināšanai
un avāriju risku ierobežošanai

2.

Veicināt bioloģiskās daudzveidības
aizsardzību, kā arī dabas datu pārvaldību

3.

VAD, VVD, VPVB

1.10. Pilnveidot zemes dzīļu izmantošanas normatīvo aktu ietvaru, t.sk., lai
nodrošinātu ārvalstu investoru piesaisti.

VAD

1.11. Pilnveidot normatīvo aktu regulējumu attiecībā uz ekonomisko
instrumentu pielietošanu vides aizsardzības jomā, tajā skaitā dabas resursu
nodokļa piemērošanu

VAD

2.1. Latvijas atskaišu sagatavošana par starptautisko dabas konvenciju
ieviešanu
2.2. Pilnveidot ĪADT normatīvo aktu sistēmu bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai
2.3. Turpināt dabas datu pārvaldības sistēmas pilnveidošanu, iekļaujot tajā
pieejamos datus par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm.

3.1. Ņemot vērā starptautiskās un Eiropas Savienības līmeņa saistības, attīstīt
Latvijas klimata pārmaiņu samazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām
politiku un nodrošināt tās integrēšanu nozaru un reģionu politikās

Nodrošināt klimata pārmaiņu ierobežošanu
un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

VAD, LHEI, LVĢMC,
NVO

DAD

DAD

Izpildes
termiņš

Izstrādāti MK noteikumi ūdeņu
aizsardzības jomā, uzsākts darbs pie Upju
31.12.2014.
baseinu apsaimniekošanas plānu un Jūras
stratēģijas izstrādes
Izstrādāti MK noteikumu projekti attiecībā
uz SEVESO objektu radītā riska
ierobežošanu, ķimisko vielu pārvaldības
31.12.2014.
jomā, secinājumiem par labākajiem
pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem A
kategorijas iekārtās, ostu termināļiem un
degvielas cisternām
Uzsākta zemes dzīļu izmantošanas
startēģijas izstrāde. Sagatavoti priekšlikumi
31.12.2014.
likumu grozījumiem zemes dzīļu
izmantošanas veicināšanai.
Izstrādati normativie akti par dabas
resursu nodokļa piemērošanu, tajā skaitā
nosakot jaunas nodokļa objektu grupas
sagatavotas un iesniegtas Bioloģiskās
daudzveidības konvencijas, Ramsāres
konvencijas,Līguma par sikspārņu
aizsardzību, Konvencijas par migrējošo
dzīvnieku aizsardzību atskaites
pieņemti 6 ĪADT individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi

31.12.2014.

31.12.2014.

31.12.2014.

DAD

MK noteikumi par DB Ozols

01.06.2014.

KVPID

Izstrādāta Klimata pārmaiņu
samazināšanas programma 20142020.gadam, Izstrādāta Latvijas oglekļa
mazietilpīgas attīstības stratēģija
2050.gadam, uzsākts darba pie Latvijas
pielāgošanās klimata pārmaiņām
stratēģijas izstrādes, ieviests Eiropas
Savienības SEG emisiju samazināšanas
saistību pārdales lēmums, integrēti klimata
jautājumi reģionālajos attītības plānos u.c.

31.12.2014.

3.2. Nodrošināt Latvijas interešu klimata politikas jomā pārstāvību un
aizstāvību Eiropas Savienības (ES) un starptautiskā mērogā

KVPID

3.3. Nodrošināt Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES
ETS) darbības nepārtrauktību un pilnveidošanu

KVPID

3.4. Koordinēt Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecības sistēmā

KVPID
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Sasniedzamie rezultāti

Ņemta dalība starptautiskajāms klimata
politikas sarunās (sevišķi par 2015.gadā
panākamo vienošanos pat jauno globālo
nolīgumu), aizstāvētas Latvijas intereses
ES Padomē (sevišķi par Klimata un
enerģētikas ietvaru 2030)
Nodrošināta sistēmas darbībai
nepieciešamo tiesību aktu izstrāde un
apstiprināšana (vismaz 5 dažādi),
bezmaksas emisijas kvotu piešķiršana
esošajām un jaunām iekārtām
Nodrošināta sadarbība ar līdz šim noslēgto
starptautisko līgumu par noteiktā
daudzuma vienību pārdošanu partneriem

31.12.2014.

31.12.2014.

31.12.2014.

Nr.
p.k.

Sektora mērķi

Atbildīgās
struktūrvienības

Veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai
3.5. Nodrošināt ziņošanas prasību izpildi un ziņošanas sistēmas
pilnveidošanu, kā arī datu pieejamības unkvalitātes uzlabošanos klimata
politikas jomā

KVPID

4.1. Nodrošināt horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanu

KVPID

4.2. Veicināt zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) iespējami plašu izmantošanu

KVPID

4.3. Veicināt dažādu vides, dabas un klimata interešu atbalstošu konceptu
attīstīšanu un iespējami plašu izmantošanu
4.4. Izstrādāt nosacījumus DP aktivitāšu ieviešanai
4.

KVPID, VAD, DAD
DAD, VAD, KVPID

4.5. veicināt LIFE programmas līdzekļu piesaisti
Veicināt vides, dabas un klimata jautājumu
integrētu pārvaldību un sasaisti ar citiem
4.6. Veicināt finansējuma piesaisti siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju
ministrijas darbības virzieniem
samazināšanai un pielāgošanās klimata pārmaiņām veicināšanai

DAD, KVPID
KVPID

4.7. Veicināt finanšu instrumentu attīstīšanu un ieviešanu siltumnīcefekta
gāzu (SEG) emisijas samazināšanai un pielāgošanās klimata pārmaiņām
nodrošināšanai

KVPID

4.8. Nodrošināt prezidentūras saturiskas norises izstrādi tematiskajās darba
grupās par Eiropas Padomes vides jautājumiem un Eiropas starptautiskajiem
vides jautājumiem

KVPID, DAD, VAD

4.10. Nodrošināta nepieciešamās informācijas sagatavošana iestāšanās
OECD un uzsākta sadarbība ar OECD komitejām

KVPID, VAD, DAD

Sasniedzamie rezultāti
Nodrošināta siltumnīcefekta gāzu emisiju
inventarizācija par 2012. gadu, uzsākts
darbs pie galīgā ziņojuma pat Kioto
protokola 1.periodu, uzsākts darbs pie
inventarizācijas sistēmas pilnveidošanas
Nodrošināta ziņojumu sagatavošanu,
metodikas izstrāde, iekšējās kontroles
sistēmas pilnveidošana
Izstrādāts Zaļā publiskā iepirkuma
veicināšanas plāns, veikti nepieciešamie
pasākumi, lai nodrošinātu, ka 2015.gadā
vismaz 30% no visiem ministriju
iepirkumiem tiktu veikti iekļaujot zaļā
publiskā iepirkuma kritērijus.
Turpināts darbs pie ekoloģiskās pēdas un
ekoinovāciju jautājumiem
MK Noteikumi par DP aktivitāšu ieviešanu
MK rīkojums par LIFE programmas
līdzfinansējumu
Nodrošinātas emisijas kvotu izsoles, kopīgi
īstenojamo projektu un tīras attīstības
instrumentu darbība
Attīstīts Emisijas kvotu izsolīšanas
instruments, ņemta līdzdalība Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta darības
nodrošināšanā
Nodrošināta ministrijas koordinēta
sagatavošanās PRES.

Izpildes
termiņš
31.12.2014.

31.12.2014.

30.09.2014.

31.12.2014.
31.12.2014.
31.12.2014.
31.12.2014.

31.12.2014.

31.12.2014.

Nodrošināta ministrijas koordinēta
sagatavošanās iestāšanās OECD.
31.12.2014.
Sagatavoti nepieciešami ziņojumi/materiāli,
dalība OECD sanāksmēs

IV. Attīstības instrumentu bloks
1.1. Sagatavotas un apstiprinātas EK plānošanas dokumentu sadaļas VARAM IPD,
kompetences ietvaros, nodrošināta atbilstība ex-ante nosacījumiem
vides, reģionālais, IKT
finansējuma pieejamībai.
sektori
Organizēt ES fondu pamatprogrammu
plānošanas dokumentu un ieviešanas
nosacījumu sagatavošanu 2014.1.
2020.gada plānošanas periodam, lai
nodrošinātu ES fondu finansējuma piesaisti
vides, reģionālās attīstības, IKT jomām

Aptiprināts EK PL un DP

01.11.2014.
(atkarīgs no
FM laika
grafika)
31.12.2014.
(atkarīgs no
FM laika
grafika)

1.2. Sagatavotas darbības programmas papildinājuma sadaļas VARAM
kompetences ietvaros.

IPD,
vides, reģionālais, IKT
sektori

Izstrādāts DPP

1.3. Izstrādāti ieviešanas nosacījumu MKN projekti ātrāk uzsākamajiem
specifiskajiem atbalsta mērķiem.

IPD, vides, reģionālais,
IKT sektori

Izstrādāti MKN

01.11.2014.

Vadības un kontroles sistēmas apraksts
VARAM

31.12.2014.
(atkarīgs no
FM laika
grafika)

1.4. Sagatavots vadības un kontroles sistēmas apraksts VARAM kā SI
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IUD, IPD

Nr.
p.k.

Sektora mērķi

Veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai
2.1. Izstrādāti un pilnveidoti nosacījumi aktivitāšu vadībai

Nodrošināt ES fondu 2007.-2013.gada
plānošanas perioda vadības procesu, lai
2. īstenotu vides, reģionālās attīstības, IKT
nozaru mērķus, vienlaikus ievērojot drošas
finanšu vadības principus

Nodrošināt ES Kohēzijas fonda 2004.3. 2006.gada plānošanas perioda projektu
pēcuzraudzību
Organizēt Eiropas Savienības struktūrfondu
"Eiropas teritoriālā sadarbība" (ETS) mērķa
un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta
4. programmu sagatavošanu un tiesiskā
ietvara apstiprināšanau 2014.-2020.gadu
periodam, lai nodrošinātu finansējuma
piesaisti teritoriālās sadarbības projektiem

Atbildīgās
struktūrvienības

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

IPD, IUD, vides,
reģionālais, IKT sektori

DP, DPP grozījumi, MK noteikumi

31.12.2014.

Noslēgto līgumu ar FS summa

31.12.2014.

2.2. Organizēta projektu iesniegumu atlase, projektu grozījumu saskaņošana,
IPD
noslēdzot līgumus ar finansējuma saņēmējiem
2.3. Veikta projektu uzraudzība un kontrole, izpildot mērķa profila rādītāju
maksājumiem finansējuma saņēmējam, un projektu pēcuzraudzība

IUD

Maksājumi FS

31.12.2014.

2.4. Nodrošināta kvalitatīva vadības sistēmas darbība, pilnveidojot vadības
un kontroles sistēmu

IUD

IKS apraksts un faktiskā izpilde

31.12.2014.

3.1.Nodrošināta kvalitatīva vadības sistēmas darbība, pilnveidojot vadības un
IUD
kontroles sistēmu
3.2. Veikta projektu pēcuzraudzība
IUD
4.1. Nodrošināta 7 Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu apstiprināšana
AID
MK
4.2. Sagatavots LV-RU pārrobežu sadarbības programmas projekts
4.3. Sagatavots LV-LT-BY pārrobežu sadarabības programmas projekts

AID
AID

4.4. Sagatavots ETS programmu ieviešanas Latvijā tiesiskais ietvars

AID

4.5. Sagatavots LV-LT programmas vadības un kontroles sistēmas apraksts

AID

Nodrošināt ES fondu 2007.-2013.gada
5.1.Veikta programmu un projektu ieviešanas uzraudzība un kontrole
AID
plānošanas perioda "Eiropas teritoriālā
sadarbība" mērķa un Eiropas
5. Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 5.2. Nodrošināta kvalitatīva vadības sistēmas darbība, pilnveidojot vadības
AID
programmu vadības procesu, lai tiktu
un kontroles sistēmu
īstenoti teritoriālās sadarbības projekti,
vienlaikus ievērojot drošas finanšu vadības
principus
6.1. Nodrošināt nacionālo finanšu instrumentu vadību:
6.1.1. Nodrošināt piešķirto nacionālo finanšu līdzekļu izlietojuma uzraudzību
AID
(mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem, 5 % ES struktūrfondu 3.mērķa
Nodrošināt citu finanšu instrumentu
vadību, lai īstenotu vides, reģionālās
6.
attīstības nozaru mērķus, vienlaikus
ievērojot drošas finanšu vadības principus

6.2. Nodrošināt NFI/EEZ programmu vadību un projektu uzraudzību.

AID, IUD

6.3. KPFI:
6.3.1. Veikta projektu uzraudzība un kontrole
6.3.2. Nodrošināta kvalitatīva vadības sistēmas darbība

IUD
IUD, IPD, KVPID

6.3.3. Nodot KPFI deleģētās funkcijas Valsts reģionālās attīstības aģentūrai

IPD, IUD

6.4. Eiropas Klimata izsolīšanas instruments (EKII)
6.4.1 Izstrādāt ieviešanas nosacījumus EKII finansējumam
6.4.2. Sagatavots vadības un kontroles sistēmas apraksts

IPD, KVPID
IUD, IPD, KVPID

IKS apraksts un faktiskā izpilde

31.12.2014.

Pārbaužu skaits
MK rīkojumi par programmu
apstiprināšanu, LV-LT programma
iesniegta EK
DP projekts
DP projekts
ETS vadības likums
Horizontālie MK noteikumi

31.12.2014.
31.12.2014.
31.12.2014.
31.12.2014.
31.12.2014.

VKS apraksta projekts

31.12.2014.

Maksājumi FS

31.12.2014.

IKS apraksts un faktiskā izpilde

31.12.2014.

Veikti maksājumi

31.12.2014.

Atklātu projektu konkursu MK noteikumi,
projektu atlase. Maksājumi FS

31.12.2014.

Maksājumi FS
IKS apraksts un faktiskā izpilde

31.12.2014.
31.12.2014.

Kioto likuma grozījumi

31.12.2014.

Izstrādāti MKN
IKS apraksts un faktiskā izpilde

31.12.2014.
31.12.2014.

Izstrādāts un ar iekšējo normatīvo aktu
apstiprināts ministrijas darba plāns,
veicinot savlaicīgu prioritāro uzdevumu
izpildi

01.04.2014.

V. Administratīvais bloks
1.1. Ministrijas gada darba plāna izstrāde un turpmāka izpildes kontrole
1.

Veikt ministrijas darbības attīstības
plānošanu
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NKD sadarbībā ar
sektoru VSV

Nr.
p.k.
1.

Sektora mērķi
Veikt ministrijas darbības attīstības
plānošanu

Uzlabot budžeta plānošanas sistēmu
2. ministrijas resorā, attīstot IS budžeta
moduli
3.

Veiksmīgi pabeigt grāmatvedības sistēmas
Horizon pāreju uz euro

4.

Nodrošināt Ministrijas personāla
profesionalitātes celšanu

5.

Pilnveidot personāla dokumentu
pārvaldības procesus

Atbildīgās
struktūrvienības

Sasniedzamie rezultāti

1.2. Ministrijas darbības stratēģijas izstrāde un turpmāka aktualizācija

NKD sadarbībā ar
sektoru VSV

Apstiprināta ministrijas darbības stratēģija
turpmākajiem 3 gadiem, nosakot
prioritātes un sasniedzamos mērķus

1.3. Valdības rīcības plāna izstrāde un izpildes kontrole

NKD sadarbībā ar
sektoru VSV

Nodrošināta prioritāro valdības uzdevumu
izpilde

01.11.2014.

izstrādāti iekšējie noteikumi

01.06.2014.

Veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai

2.1. Dokumentēt resora budžeta programmu plānošanas un izpildes kārtību
2.2. Ieviest budžeta plānošanas moduli IS (tāmes) padotības iestādēs
3.1. 2013.gada noslēgto grāmatvedības reģistru datu/ atlikumu pārnešana
uz euro (pēc gada pārskata iesniegšanas)
4.1. Ministrijas mācību plāna apstiprināšana

7.

8.

Nodrošināt sekmīgu ārvalstu finanšu
palīdzības projektu ieviešanu

Uzlabot ministrijas pārvaldību un
saimniecisko darbību

Nodrošināt kvalitatīvu dokumentu
pārvaldību ministrijā

BFD
BFD
NKD sadarbībā ar
struktūrvienību
vadītājiem
NKD sadarbībā ar
struktūrvienību
vadītājiem

tāmju sastādīšana un precizēšana notiek
visās padotības iestādēs, izmantojot
budžeta plānošanas moduli
attiecīgu grāmatvedības reģistru datu
atlikumi pieejami euro pēc stāvokļa uz
2014.gada 1.janvāri

17.04.2014.
(stratēģijas
apstiprināšana)

31.12.2014.
01.06.2014.

Apstiprināts ministrijas mācību plāns

01.04.2014.

Samazināt personāla dokumentu papīra
formātā apriti par 30%

01.10.2014.

NKD

Saīsināts personāla rīkojumu projektu
saskaņošanas laiks

01.05.2014.

6.1. Atbilstoši ārvalstu finanšu palīdzības nosacījumiem veikti izdevumi
projektu ietvaros

NKD sadarbībā ar
sektoru VSV

Apgūti ārvalstu finanšu palīdzības projektu
ietvaros plānotie līdzekļi 2014.gadam

31.12.2014.

7.1. Ieviest ministrijā pārvaldības sistēmu "Intranet"

NKD sadarbībā ar
VRAA

5.1. Ieviest HOROZON WEB rīku atvaļinājumu piešķiršanas organizēšanai
5.2. Vienkāršot personāla rīkojumu pārvaldības kārtību

6.

BFD

Izpildes
termiņš

Jaunas pāraldības sistēmas ieviešana

30.05.2014.

NKD sadarbībā ar
VRAA

31.12.2014.

7.3. Ministrijas iepirkumu plāna izstrāde (15.03.2014.) pamatojoties uz
budžetu apakšprogrammu pieejamajiem līdzekļiem un iepirkumu procedūru
veikšana atbilstoši iepirkumu plānam

Nomainīt analogo telefona pieslēgumu uz
IP telefoniem, kas samazinās izdevumus
par datu pārraide

NKD

Valsts budžeta un ārvalstu finansējumu
izlietojums atbilstoši ministrijas mērķiem

31.12.2014.

8.1. Izstrādāt VARAM Lietu nomenklatūru 2015.gadam

NKD

Apstiprināta ministrijas Lietu nomenklatūra

31.12.2014.

8.2. Nodrošināt 2010.gada dokumentu sagatavošanu un nodošanu
Nacionālajā arhīvā

NKD

Nodoti Nacionālajā arhīvā Vides ministrijas
un Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas 2010.gada dokumenti

01.12.2014.

7.2. Vienotas IP telefonu sistēmas izveidošana
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