Pielikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2016.gada 2.maija rīkojumam Nr.112

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada galveno darbu plāns

N.p.k.

Pasākums

Pamatojošais
dokuments /
deleģējums
(VRP punkts
un/vai likuma
deleģējums,

Izpildes termiņš
Departaments,
nodaļa

Sasniedzamie rezultāti un rezultatīvais rādītājs
Etapa nosaukums

1.cet 2.cet 3.cet 4.cet Gala termiņš

Darbības virsmērķis (misijas definējums) - nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un
bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ieviest labas pārvaldības principus valsts un pašvaldību darbā, nodrošināt publisko pakalpojumu visaptverošu
pieejamību, t.sk. elektroniski, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
1. Mērķis - Saglabāt vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību

Darbības virziens: Vides aizsardzības politika
1.1.

Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, lai palielinātu atkārtoti izmantojamo resursu
apjomu, saudzētu vidi un izpildītu Eiropas Savienības līmenī noteiktās prasības

1.2.

Uzlabosim radioaktīvo atkritumu pārvaldības sistēmu.

1.3.

Uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem

1) Izstrādāt grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas noteiktu dabas Likumprojekti iesniegti izskatīšanai MK
resursu nodokļa piemērošanas kārtību un kas nodrošinātu principa “Piesārņotājs
maksā” piemērošanu, tai skaitā papildinot prasības un nosacījumus attiecībā uz
maksu
par nešķirotu
sadzīves atkritumu
Nodrošinātprasībām,
šī
Atkritumu
2) Izstrādāt
Ministru kabineta
noteikumuapsaimniekošanu.
projektu "Par minimālajām
Iesniegts noteikumu projekts MK
apsaimniekošanas kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu
likuma
apsaimniekotāju, kā arī atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskajiem
18. panta otrā,
noteikumiem";
Iesniegts MK informatīvais ziņojums
VRP 9.4.
Nodrošināta videi un iedzīvotājiem drošas radioaktīvo atkritumu pārvaldības
MK.PROT-55#26 sistēmas darbība, īstenojot pasākumus Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un
2.punkts;
uzlabojot radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons” infrastruktūru.
02.10.2007.
Ūdenssaimniecība 1) Izstrādāti MK noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un izmaksā atlīdzību
Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
VRP 9.3.

s pakalpojumu
likums
4. panta 5.,
6.punkts

zemes īpašniekam par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu

2) Izstrādāti MK noteikumi par prasībām notekūdeņu apsaimniekošanai
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās un šādu sistēmu reģistrācijas kārtību.

1.4.

Samazināt riskus dzīvsudraba nonākšanai videi un izpildīt starptautiskās saistības

1.5.

Pilnveidot un uzlabot tautsaimniecības radītā piesārņojuma kontroles un novēršanas sistēmu, lai
samazinātu tautsaimniecības radītā piesārņojuma slodzi uz vidi un cilvēku veselību un izpildītu
Eiropas Savienības līmenī noteiktās prasības

MK.PROT-50#36 Nodrošināt Minamatas konvencijas ratifikācijas virzību pēc tam, kad šo
3.punkts;
konvenciju ratificējusi Eiropas Savienība
23.09.2014.
Likums "Par
piesārņojumu",
EK direktīva
Nr.2015/1480 ar
ko paredz
noteikumus
attiecībā uz
standartmetodēm
, datu validēšanu
un paraugu
ņemšanas vietu
izvietojumu gaisa
kvalitātes
novērtēšanai,

4

30.12.2016.

VAD (VKAAN)
JD (JN)

6

30.06.2016.

VAD (VKAAN)

6

30.12.2016.

VAD (VKAAN)

30.12.2016.

VAD (ŪRN)
JD (JN)

30.12.2016.

VAD (PNN)

30.12.2016.

VAD

9

lapā
Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai MK

12

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

9

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai MK

12

Dalība Likumprojekta virzībā tā pieņemšanai
Saeimā atbilstoši ES veiktajai ratifikācijai

12

1) Izstrādāti MK noteikumi par īpašām vides prasībām papīra, celulozes un
kartona ražošanai, lai kontrolētu un mazinātu nozares radīto piesārņojumu;

Iesniegts izskatīšanai MK

2) Izstrādāti grozījumi likumā "Par piesārņojumu", lai samazinātu ostu terminālu
radīto gaisa piesārņojumu un smakas

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

6

Izsludināts VSS

7

Iesniegts izskatīšanai MK

1

6

11

, datu validēšanu
un paraugu
ņemšanas vietu
izvietojumu gaisa 3) Pilnveidots normatīvais regulējums gaisa kvalitātes pārvaldības jomā Latvijā;
kvalitātes
novērtēšanai,

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

8

Izsludināts VSS

8

Iesniegts izskatīšanai MK
4) Pilnveidots regulējums, lai ierobežotu gaistošo organisko savienojumu emisiju Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
no degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām.
lapā

12
2

Izsludināts VSS

5) Izdarīt grozījumus MK noteikumos Nr.563 “Noteikumi par īpašiem
ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni
noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”

3

Iesniegts izskatīšanai MK

5

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

8

Izsludināts VSS

9

Iesniegts izskatīšanai MK

12

6) Pilnveidots normatīvais regulējums notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jomā, Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
iekļaujot nosacījumus notekūdeņu dūņu izmantošanai biogāzes iegūšanā un šī
lapā
procesa rezultātā radušos fermentācijas atlieku izmantošanai augšņu mēslošanā,
Izsludināts VSS
risinot jautājumu par notekūdeņu dūņu un fermentācijas atlieku racionālu
izmantošanu.
Iesniegts izskatīšanai MK
7) Izstrādāts Likumprojektu “Grozījumi Ķīmisko vielu likumā”

9
10
12

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

7

Izsludināts VSS

31.03.2017.
9

Iesniegts izskatīšanai MK
8) Izstrādāts MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
27.augusta noteikumos Nr.628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem”

11

Izsludināts VSS

9

Iesniegts izskatīšanai MK
9) Izstrādāts MK noteikumu projekts “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas
kārtība un riska samazināšanas pasākumi

Iesniegts izskatīšanai MK

30.12.2016.
11

3

Darbības virziens: Dabas aizsardzības politika
1.6.

Sagatavot kritērijus īpaši aizsargājamiem biotopiem

2013-MK.PROT- Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts par grozījumiem Ministru
32#23 3.punkts; kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši
28.05.2013.
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu".

MK protokollēmuma grozījumu iesniegšana par
termiņa pagarinājumu

5

Darba grupas izveide ZM iesniegto kritēriju
izvērtēšanai

7

Galīgās redakcijas saskaņošana darba grupā

14.03.2016.

DAD (SBN)

30.12.2016.

KPD (KPAPN, KFTN)

12

Darbības virziens: Klimata pārmaiņu samazināšanas nacionālā politika
1.7.

Izstrādāt Latvijas tautsaimniecības attīstības un sabiedrības interesēm atbilstošu Latvijas klimata
politiku.

VRP 4.1.

1) Izstrādāt stratēģiju Latvijas tautsaimniecības virzībai uz oglekļa mazietilpīgu
attīstību periodam līdz 2050.gadam.

2015-MK.PROT64#45 9.punkts;
07.12.2015.

2) Izstrādāt konceptuālo ziņojumu par Latvijas potenciālo siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanas mērķu laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam
izpildes nodrošināšanu.
2

Izstrādāts projekts

8

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai MK

12

Izstrādāts projekts

7

2) Izstrādāt konceptuālo ziņojumu par Latvijas potenciālo siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanas mērķu laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam
izpildes nodrošināšanu.

3) Izstrādāt Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju

16.06.2014.
vienošanās starp
VARAM un VRAA

1.8.

Nodrošināt Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības interesēm atbilstošas starptautiskās un ES
klimata politikas attīstīšanu

Nodrošināta starpministriju saskaņošana

8

Iesniegts izskatīšanai MK

9

Izstrādāts projekts

11

Izsludināts VSS

12

4) Īstenot izvērtējumus un pasākumus Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām Izstrādāti klimata pārmaiņu scenāriji, veikts risku
uzlabošanai
novērtējums, sagatavots ziņojums par Latvijas
plūdu riska kartēm, Izveidots klimata pārmaiņu
portāls.

Likums "Par Latvijas Sagatavot likumprojektu par Parīzes Nolīguma ratifikāciju
Republikas
starptautiskajiem
līgumiem"

Izstrādāts likumprojekts

12

6

Izsludināts VSS

Nodrošināt Latvijas mērķu sasniegšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un piesaistei

Likumprojekta
"Par
piesārņojumu"

1) Izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju rīcībai ar gada emisiju sadales vienībām

1.10.

Nodrošināt starptautisko līgumu par noteiktā daudzuma vienību pārdošanu saistību izpildi

1.11.

Nodrošināt starptautisko un ES saistību izpildi siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes uzskaitei
un ziņošanai

Likuma "Par Latvijas
Republikas dalību Kioto
protokola elastīgajos
mehānismos" 10.panta
pirmās daļas 6.punkts;

Eiropas Parlamenta
un Padomes regula
Nr.525/2013, UNFCCC

Izstrādāts projekts

9

Nodrošināta starpministriju saskaņošana

9

KPD (KPAPN)

30.12.2016.

KPD (KFTN, KPAPN)

30.09.2016.

KPD (KFTN)
JD (JN)

31.01.2017.

KPD (KPAPN)

30.12.2016.

IPD (VIN)
VAD (ŪRN un
VKAPN)
JD (ESFPTNN)

10
11

Iesniegts izskatīšanai MK

12

3) Sagatavot informatīvo ziņojumu par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts Iesniegts izskatīšanai MK
īpašumā esošajām gada emisiju sadales vienībām un Kioto vienībām

12

4) Pilnveidot normatīvo regulējumu siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites un
samazināšanas jomās

MK apstiprināti 2 likumprojekti. MK iesniegti 6
Ministru kabineta noteikumu projektu grozījumi,
izstrādāti jauni noteikumi attiecībā uz jūras
transporta CO2 monitoringu, kā arī jauni MK
noteikumi par metodiku vienotam siltumnīcefekta
gāzu emisiju aprēķinam pasākumu un projektu
ietekmes novērtēšanai uz klimata pārmaiņām

12

5) Nodrošināt Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības
Latvijā pārraudzību un nepieciešamos piešķiramo emisijas kvotu apjoma
grozījumus

Pieņemti lēmumi par emisijas kvotu piešķīruma
grozījumiem

12

Izvērtēt nepieciešamību sagatavot grozījumus KPFI atklāto projektu iesniegumu Iesniegti MK noteikumu projekti, VARAM
konkursu nolikumos un vadlīnijas attiecībā uz projektu rezultātu monitoringu vai apstiprinātas vadlīnijas
arī izstrādāt jaunus MK noteikumus par monitoringa procesu KPFI projektos
Īstenot pasākumus SEG inventarizācijas sistēmas pilnveidošanai Latvijā

30.09.2016.

9

Iesniegta izskatīšanai MK
2) Sagatavot progresa ziņojumu par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas
un piesaistes mērķu periodā līdz 2020.gadam izpildi

KPD

7

Iesniegts izskatīšanai MK
1.9.

30.06.2017.

8

Izstrādāta datu bāze klimata pārmaiņu un gaisa
kvalitātes ziņojumu sagatavošanai, veikti 4
izvērtējumi inventarizācijas uzlabošanai, izveidota
modelēšanas sistēma klimata pārmaiņu

12

Darbības virziens: Investīciju piesaiste vides, reģionālās attīstības, elektroniskās pārvaldes un informācijas tehnoloģiju politiku ieviešanai
1.12.

Uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem
Nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu pieejamību
ekonomiski pamatotu un efektīvu projektu realizācijai ūdenssaimniecības sektorā, plūdu
aizsardzības un vides monitoringa jomā, tai skaitā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības vides
kvalitātes prasību izpildi.

VRP 6.6.

Izstrādāti un sabiedriskai apspriešanai nodoti ieviešanas nosacījumi (Ministru
kabineta noteikumi) un vērtēšanas kritēriji 2014.-2020.gada plānošanas perioda
investīcijām ūdenssaimniecības sektorā, plūdu aizsardzības un vides monitoringa
jomā,
tai skaitā,
lai nodrošinātu
Eiropas
Savienības
kvalitātes
izpildi.
1) specifiskais
atbalsta
mērķis (SAM)
5.1.1.
"Novērstvides
plūdu
un krastaprasību
erozijas
risku Veikta projektu priekšatlase
apdraudējumu pilsētu teritorijās" 2.atlases kārta, lai līdz 2023.gada
31.decembrim papildus 200 000 iedzīvotāju tiktu mazināti plūdu radītie riski.
Sagatavoti un iesniegti apstiprināšanai Uzraudzības
komitejas (UK) vides apakškomitejā projektu
vērtēšanas kritēriji

3

4
4

VSS izsludināti MK noteikumi

1.13.

Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, lai palielinātu atkārtoti izmantojamo resursu
apjomu, saudzētu vidi un izpildītu Eiropas Savienības līmenī noteiktās prasības

VRP 9.3.

5

2) SAM 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas", lai līdz 2023.gada
31.decembrim nodrošinātu centralizēto kanalizācijas pakalpojumu faktiskās
izmantošanas pieaugumu par 58 726 iedzīvotāju.

Sagatavoti un iesniegti apstiprināšanai UK vides
apakškomitejā projektu vērtēšanas kritēriji

3

VSS izsludināti MK noteikumi

4

3) 5.4.2.2. pasākums "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas
attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides
pārvaldībā" , lai līdz 2023.gada 31.decembrim vides stāvokļa monitoringa un
kontroles sistēmas attīstībai tiktu īstenotas 4 vides monitoringa programmas.

Pabeigta projektu priekšatlase

7

Izstrādāti un sabiedriskai apspriešanai nodoti ieviešanas nosacījumi (Ministru
kabineta noteikumi) un vērtēšanas kritēriji 2014.-2020.gada plānošanas perioda
investīcijām atkritumu apsaimniekošanas jomā, ievērojot Partnerības līgumā un
darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteikto, lai nodrošinātu, ka
atkritumu saimniecības attīstības jomā līdz 2023.gada 31.decembrim valstī
pieejamo atkritumu pārstrādes iekārtu jauda tiktu palielināta par 172 000
t/gadā;. Rezultātā tiks veicināta atkritumu pārstrādes attīstība, atgūstot
atkritumos esošās otrreizējās izejvielas un samazinot dabas resursu izmantošanu.
Radītas jaunas darba vietas.

Sagatavoti un apstiprināšanas procedūrās iesniegti
SAM 5.2.1. pasākumu projektu vērtēšanas kritēriju
projekti par atkritumu pārstrādi (pasākums
5.2.1.2.) un dalīto vākšanu (pasākums 5.2.1.1.)
(atsevišķa dokumentu pakete katram
pasākumam).
Līdz 2016.gada beigām izstrādāti projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju par atkritumu
reģenerācijas aktivitātes (pasākums 5.2.1.3.)
īstenošanu.

Sagatavoti projektu vērtēšanas kritēriju un
ieviešanas nosacījumu projekti

8
4

VSS izsludināti MK noteikumi par atkritumu
pārstrādi (pasākums 5.2.1.2.) un dalīto vākšanu
(pasākums 5.2.1.1.) (atsevišķa dokumentu pakete
katram pasākumam).

1.14.

Paaugstināsim energoefektivitāti publiskajā un privātajā sektorā.

VRP 12.4.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" un
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkas"
ietvaros īstenoti vismaz 5 projekti zema enerģijas patēriņa ēku jomā (jaunu ēku
būvniecība un esošu ēku pārbūve un atjaunošana) un vismaz 8 projekti valsts
nozīmes aizsargājamo arhitektūras pieminekļu jomā, tādējādi nodrošināt
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

1) MK apstiprināti 2 projektu iesniegumu konkursa
nolikumi;

12

(pasāku
miem
5.2.1.1
un
5.2.1.2)

30.12.2016.

IPD (VIN)
VAD (VKAPN)
JD (ESFPTNN)

01.03.2016.

KPD (KFTN)
JD (ESFPTNN)

(pasāku
ms
5.2.1.3)

5
(pasāku
miem
5.2.1.1
un
5.2.1.2)

2

2) VARAM apstiprināta EKII iekšējās kontroles
sistēma

16.05.2016.

5

3) Īstenota projektu atlase EKII finansēto atklāto
projektu iesniegumu konkursu "Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes
aizsargājamos
arhitektūras
pieminekļos"
4)Noslēgti līgumi
par projektu
īstenošanuun
ar

15.09.2016.

8

IPD (IPFIAN)
JD (ESFPTNN)

8

finansējuma saņēmējiem
Darbības virziens: Eiropas Savienības fondu un finanšu instrumentu, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto vides aizsardzības un vides infrastruktūras projektu, kā arī uz klimata politikas mērķu sasniegšanu vērstu projektu
uzraudzība
1.15.

Paaugstināsim energoefektivitāti publiskajā un privātajā sektorā.

VRP 12.5.

1) Tiks sagatavoti un apstiprināti SAM 4.2.2. "Pašvaldību ēku energoefektivitātes apstiprināti SAM 4.2.2. projektu vērtēšanas kritēriji
paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās"
projektu vērtēšanas kritēriji, ieviešanas nosacījumi (MK noteikumi), veikta
projektu konceptu priekšatlase 110 novadu pašvaldībām. Mērķis līdz 2023.gada Apstiprināti MK ieviešanas nosacījumi (MK
31.decembrim – primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās noteikumi)
ēkās – vismaz 20 536 239 kilovatstundas gadā un siltumnīcefekta gāzu
samazinājums gadā – vismaz 5 180 ogļskābās gāzes ekvivalenta tonnas;
9 pilsētu pašvaldību attīstības programmu
vērtēšanu

1

IPD (RIKTIN)
RPD (RAPN)

3

5

RPD (RAPN)
IPD (RIKTIN)

Pabeigta projektu ideju konceptu priekšatlase 110
novadu pašvaldībām.

7

IPD (RIKTIN)
RPD (RAPN)

Reģionālās attīstības koordinācijas padome attīstības programmu saskaņošana, plānoto
rezultātu un finansējuma sadalījumu attiecīgās
pašvaldību
grupas
ietvaros (paun
atlases
kārtām)
MK rīkojums
par finansējuma
rezultātu

7

RPD (RAPN)
IPD (RIKTIN)

8

IPD (RIKTIN)
RPD (RAPN)

sadalījumu 110 novadiem
Pašvaldību attīstības programmu grozījumu
saskaņošana (projektu ieviešanas gaitā)

4

12

RPD (RAPN)
IPD (RIKTIN)

VRP 12.4.

2)Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" un
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkas"
ietvaros īsteno vismaz 5 projektu zema enerģijas patēriņa ēku jomā (jaunu ēku

Uzsākta jauno projektu uzraudzība noslēgtiem
līgumiem par projektu īstenošanu ar finansējuma
saņēmējiem

12

31.12.2016.

IUD direktora
vietnieks

VRP 7.1.

1) MK iesniegt plānošanas dokumentu, kas nosaka zemes dzīļu izmantošanas
stratēģiju.

Iesniegts izskatīšanai MK

12

30.12.2016.

Sagatavoti priekšlikumi likuma grozījumiem un
izsludināti VSS

12

VAD (VKAAN)
JD (JN)
BFD

2) Izstrādāt priekšlikumus normatīvajiem aktiem (likuma grozījumi, MK
noteikumu projekti).

Sagatavoti priekšlikumi MK noteikumu projektiem
un izsludināti VSS

12

30.12.2016.

VAD (ŪRN)

30.09.2016.

VAD (ŪRN)

30.12.2016.

VAD (ŪRN, VKAAN)

8

2. Mērķis - Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu
Darbības virziens: Vides aizsardzības politika
2.1.

2.2.

Pilnveidot zemes dzīļu normatīvo regulējumu, izstrādājot kūdras un citu zemes dzīļu resursu
ilgtspējīgas izmantošanas stratēģiju, kā arī uzsākot digitalizēt ģeoloģisko informāciju un
nodrošināsim tās pieejamību sabiedrībai, kas veicinās plašāku sabiedrības interešu īstenošanu un
sabiedrības iesaisti zemes dzīļu izmantošanā.

Nodrošināt iekšzemes ūdeņu aizsardzību un racionālu izmantošanu

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.418
Ūdens
apsaimniekošan "Noteikumi par riska ūdensobjektiem"
as likuma
19.panta 1.daļa

Izstrādāts MK projekts

7

Izsludināts VSS

9

Iesniegts izskatīšanai MK
2.3.

Nodrošināt Baltijas jūras un piekrastes ūdeņu efektīvu un racionālu izmantošanu

Jūras vides
aizsardzības un
pārvaldības likums
15.panta pirmā daļa

Izstrādāt pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Lai pārņemtu
Komisijas direktīvu
(ES) 2015/2087

Izstrādāt grozījumus ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 Izstrādāts MK projekts
"Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto
atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība"
Izsludināts VSS

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai MK

12
3
5
9
9

Iesniegts izskatīšanai MK
Lai pārņemtu Eiropas
Parlamenta un
Padomes Direktīvu
2013/30/ES MK
22.12.2015. sēdes
protokollēmuma 58.§
5.punkts.

2.4.

Nodrošināta administratīvo pārkāpumu kodifikācija

11

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 21.maija rīkojumā Nr.283 "Par Izstrādāts MK projekts
Nacionālo gatavības plānu naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma
gadījumiem jūrā"
Izsludināts VSS

10
12

Iesniegts izskatīšanai MK

MK.PROT-24#26; Izstrādāt, nodot apspriešanai Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas
22.04.2014.
Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā un saskaņot šādus
likumprojektus:
1) Likums „Par zemes dzīlēm”
2) Aizsargjoslu likums
3) Vides aizsardzības likums
4) Ūdens apsaimniekošanas likums
5) Likums „Par piesārņojumu”
6) Atkritumu apsaimniekošanas likums
7) Iepakojuma likums
8) Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums
9) Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums
10) Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
11) Ķīmisko vielu likums
12) Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”
13) Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

Darbības virziens: Dabas aizsardzības politika

5

12

Izstrādāti 14 likumprojekti un ievietoti mājas lapā

7

Izsludināti VSS

9

Iesniegti izskatīšanai MK

VAD (ŪRN,PNN)

30.12.2016.

12

VAD (VKAAN, PNN,
ŪRN)
JD (JN)

2.5.

Sabalansēt dabas aizsardzības un zemes apsaimniekošanas intereses, kompensējot aizsargājamo
sugu nodarītos zaudējumus.

Sugu un biotopu
aizsardzības
likuma
4.pants

2.6.

Nodrošināt Baltijas jūras un piekrastes ūdeņu efektīvu un racionālu izmantošanu

MK.PROT-10#28 Izstrādāt informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles
programma 2014.-2020.gadam izpildi"
4.punkts;
18.02.2014.

2.7.

Nodrošināt dabas teritoriju ilgstpējigu pārvaldību

Slīteres nacionālā 1) Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projekts par Slīteres nacionālā parka
parka likums
individuālo aizsardzību un izmantošanu
3.panta otrā daļa

Ķemeru nacionālā
parka likums
3.panta otrā daļa

2.8.

Izstrādāt un saskaņot jaunus individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus dabas
liegumiem

Izstrādāta "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas
saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku
nodarītajiem būtiskiem postījumiem un minimālās aizsardzības pasākumu
prasības postījumu novēršanai". Mazināts administratīvais slogs zaudējumu
aprēķināšanā.

2) Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par Ķemeru nacionālā parka
individuālo aizsardzību un izmantošanu (izsludināts VSS 19.11.2015., VSS - 1250)

Iesniegts izskatīšanai MK noteikumu projekts

3

01.04.2016.

DAD (SBN)
JD (JN)

Iesniegts MK informatīvais ziņojums

4

01.05.2016.

DAD (ATN)

Izsludināts VSS

5

01.06.2016.

DAD (ATN)

Iesniegts izskatīšanai MK

5
9

Darba sanāksmes galīgās redakcijas saskaņošanai
Iesniegts izskatīšanai MKK / MK
Izstrādāts MK noteikumu projekts

2013-MK.PROT- 1) Ances purvi un meži.
52#61, 62, 63, 64;
08.10.2013.

10
6

Izsludināts VSS

Izstrādāts MK noteikumu projekts

7

Izsludināts VSS

9

Izstrādāts MK noteikumu projekts
Izsludināts VSS

Nodrošināta administratīvo pārkāpumu kodifikācija

MK.PROT-24#26; Izstrādāt, nodot apspriešanai Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas
22.04.2014.
Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā un saskaņot šādus
likumprojektus:
1) Sugu un biotopu aizsardzības likums
2) Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

Pilnveidota nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojumu aprēķināšana dabas aizsardzības vajadzībām

7

Izsludināts VSS

9

2.11.

Nodrošināt saimnieciskās darbības sabalansēšanu ar vides aizsardzības interesēm

7

Izsludināts VSS

9

Izstrādāts MK noteikumu projekts
2014-MK.RIK-694; Pilnveidot sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un
22.05.2015.
darbības uzraudzības kārtību, izstrādājot grozījumus MK 16.03.2010. noteikumos
Nr. 267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības
uzraudzības kārtība"
6

30.12.2016.

DAD (SBN)

12

Izstrādāts likumprojekts un ievietots mājas lapā

Iesniegts izskatīšanai MK

DAD (ATN)

12

Izstrādāts MK noteikumu projekts

2015-MK.PROT- Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 Izstrādāts MK noteikumu projekts
5#69 2.punkts; "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem
27.01.2015.
īpašumiem un atsevišķiem ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši
Izsludināts VSS
aizsargājamajām teritorijām"

01.12.2016.

8

Iesniegts izskatīšanai MK
2.10.

DAD (ATN)
JD (JN)

6

Iesniegts izskatīšanai MK
2.9.

30.12.2016.

12

Iesniegts izskatīšanai MK
4) Ukru gārša

DAD (ATN)

12

Iesniegts izskatīšanai MK
3) Zvārde

20.12.2016.
8

Iesniegts izskatīšanai MK
2) Jaunanna.

01.11.2016.

12
7
9
11
9

2.11.

Nodrošināt saimnieciskās darbības sabalansēšanu ar vides aizsardzības interesēm

2014-MK.RIK-694; Pilnveidot sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un
22.05.2015.
darbības uzraudzības kārtību, izstrādājot grozījumus MK 16.03.2010. noteikumos
Nr. 267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības
Izsludināts VSS
uzraudzības kārtība"

30.12.2016.

DAD (SBN)

30.12.2016.

KD (SIAN)
ND
JD

30.12.2016.

TPD (ZPN)

31.12.2016.

IPD (VIN)
DAD (SBAN)
JD (ESFPTNN)

10

Iesniegts izskatīšanai MK

12

Darbības virziens: Vides politikas integrācija
2.12.

Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) izmantošanas veicināšana, lai 2016.gadā sasniegtu ZPI īpatsvaru 20%

VRP 9.2.

1) Izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par "zaļā iepirkuma" principu
piemērošanu, nosakot obligātu zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu. (projekta
virzība atkarīga no Publisko iepirkumu likumprojekta pieņemšanas)

ZPI veicināšanas 2) Izstrādāts informatīvais ziņojums par Zaļā iepirkuma veicināšanas plānu
plāns 2015.2015.–2017. gadam īstenošanas gaitu 2015.gadā
2017.gadam

Darba grupā izdiskutēts un saskaņots projekts

9

Izstrādāts projekts

9

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai MK

12

Iesniegts VK

5

Sagatavošanās un dalība izstādē "Vide un enerģija
2016"

10

Apmācību semināri pašvaldībām par ZPI
piemērošanu

12

4) Izstrādāt priekšlikumus ZPI dzīves cikla aprēķināšanas modelim, nodrošinot tā
pieejamību ministrijas mājas lapā

Sadarbībā ar LVAF projekta īstenotāju, izstrādāts
ZPI dzīves cikla aprēķināšanas modelis

10

5) Izstrādāt vadlīnijas ZPI kritēriju piemērošanai (primāri – obligātajām preču un
pakalpojumu grupām)

Sadarbībā ar LVAF projekta īstenotāju, izstrādātas
vadlīnijas ZPI kritēriju piemērošanai

12

1)Sagatavot Jūras telpiskā plānojuma projektu, ar kuru tiks veicināta Latvijas
Sagatavots priekšlikums Jūras telpiskā plānojuma
Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un EEZ ilgtspējīga un efektīva
ieviešanai
izmantošana. Jūras telpiskais plānojums atbilstoši Baltijas jūras reģiona
stratēģijai un ES Jūras telpiskās plānošanas ietvardirektīvai noteiktajiem mērķiem
būs saskaņots ar Baltijas jūras reģiona valstīm.

12

2) izstrādāt jaunu normatīvo aktu par publisko ūdeņu nomu, pārskatot ūdens
Sagatavots noteikumu projekts, kas izskatīts darba
izmantošanas veidus, kādiem var tikt iznomātas ūdenstilpes, kā arī nomas maksas grupā ar ieinteresēto NVO piedalīšanos
noteikšanas kārtību.

12

3) Iepazīstināt sabiedrību ar ZPI

Darbības virziens: Telpiskās plānošanas un zemes politika
2.13.

Efektīvi un racionāli izmantosim Baltijas jūras, piekrastes un iekšējos ūdeņus, lai kāpinātu
izmantoto resursu produktivitāti, lai veicinātu piekrastes un publisko ūdeņu ilgtspējīgu
izmantošanu un pārvaldību.

VRP 6.5.

Darbības virziens: Investīciju piesaiste vides, reģionālās attīstības, elektroniskās pārvaldes un informācijas tehnoloģiju politiku ieviešanai
2.14.

Saglabāsim bioloģisko un ainavisko daudzveidību, tajā skaitā nodrošinot "Natura 2000" teritoriju
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, augstvērtīgu dzīves vidi un kvalitatīvus rekreācijas
pakalpojumus, kā arī īstenosim Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo biotopu kartēšanu visā
valsts teritorijā, lai nodrošinātu Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dzīvās dabas
līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī kvalitatīvu tās uzraudzību.

VRP 6.8., Darbības
programma
""Izaugsme un
nodarbinātība", MK
noteikumi par
pasākumu
ieviešanas
nosacījumiem
(apstiprināta ar
Eiropas Komisijas
11.11.2014.
lēmumu Nr. C(2014)
8505).

1) Izstrādāti un sabiedriskai apspriešanai nodoti ieviešanas nosacījumi (Ministru
kabineta noteikumi) un vērtēšanas kritēriji 2014.-2020.gada plānošanas perioda
investīcijām 5.4.1.1. pasākumam "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras
izbūve NATURA 2000 teritorijās", lai varētu uzsākt projektu atlasi tūrisma
attīstībai un antropogēnās slodzes mazināšanai nepieciešamās infrastruktūras
attīstībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

2) Uzsākta investīciju piesaiste 5.4.2.1. pasākums "Bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi", lai nodrošinātu
aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes kartējuma un 15 īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu sagatavošanu.

Sagatavoti un iesniegti apstiprināšanai UK vides
apakškomitejā projektu vērtēšanas kritēriji

4

VSS izsludināti MK noteikumi

5

MK noteikumi iesniegti MK apstiprināšanai

8

Nodrošināta VARAM līdzdalība vērtēšanas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA)
organizētajā projektu iesniegumu vērtēšanas
procesā, t.sk., projektu atlases dokumentācijas
saskaņošanā.

9

Darbības virziens: Eiropas Savienības fondu un finanšu instrumentu, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto vides aizsardzības un vides infrastruktūras projektu, kā arī uz klimata politikas mērķu sasniegšanu vērstu projektu uzraudzība

7

2.15.

Nodrošināt citu finanšu instrumentu vadību, lai īstenotu vides, reģionālās attīstības nozaru
mērķus, vienlaikus ievērojot drošas finanšu vadības principus

Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta un
Norvēģijas finanšu
instrumenta
2009.—2014.gada
perioda vadības
likuma 8.pants

1) Iesniegti priekšlikumi Finanšu ministrijai vides, klimata un reģionālās attīstības Iesniegti priekšlikumi FM un sagatavoti
jomu atbalstam Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
nepieciešamie dokumenti
finanšu instrumenta jaunajam periodam līdz 2021. gadam un sagatavoti
nepieciešamie dokumenti atbilstoši panāktajai vienošanās starp Latviju un
donorvalstīm.

2) Nodrošināta uzraudzība Latvijas un Šveices sadarbības projekta “Vēsturiski
piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” ieviešanai, kā rezultātā tiks
uzlabota vēsturiski piesārņoto vietu vides kvalitāte Sarkandaugavā.
Latvijas un Šveices

12

Nodrošināta projekta uzraudzība

30.12.2016.

AID (NAAIN)

30.12..2016.

RPD (REN, RAPN)

30.12.2016.

RPD (REN)

30.12..2016.

RPD (REN)

1.08.2016.

RPD (RAPN)

13

sadarbības

3. Mērķis - Sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību
Darbības virziens: Reģionālā politika
3.1.

Izvērtēt iespējas atjaunot valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalstam,
šim mērķim novirzot finansējuma apjomu ne mazāk kā 3% apmērā no ikgadējiem uzņēmumu
ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Sākot ar 2018.g. valsts budžets (katru gadu 3% no uzņēmumu
ienākuma nodokļa ieņēmumiem, provizoriski 10 milj. EUR).

VRP 3.2.

1) Sagatavot Informatīvo ziņojumu un MK protokollēmumu par JPI finansējuma
piešķiršanai mērķdotācijai pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalstam (ieviešana
atbilstoši 2.punktā noteiktajam

Nosūtīts saskaņošanai kā MK lieta
(pamatojums - projektu aktualitāte - iesniegto, bet
finansējuma trūkuma dēļ atbalstu nedabūjušo no
SAM
3.3.1.)
Iesniegts
izskatīšanai MK

5

8

2))Sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 02.12.2014. izsludināts VSS (VSS-901)
2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 „Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir
mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība””,
iekļaujot šādus nosacījumus:
A) Piesaistot valsts budžeta līdzekļus, kas ir līdzvērtīgi 3% no uzņēmuma
ienākuma nodokļa.
Iesniegts izskatīšanai MK
B) iekļaujot projektu atlases kritērijus, lai līdz 2018.gada beigām tiktu atbalstīti
komersanti, radot 240 jaunās darba vietas un piesaistot privātās investīcijas
10 000 000 euro apmērā.

3.2.

Sagatavosim priekšlikumus normatīvo aktu uzlabojumiem, kas dotu pašvaldībām plašākas iespējas
sniegt atbalstu uzņēmējiem

VRP 3.3.

Sagatavosim priekšlikumus normatīvo aktu uzlabojumiem, kas dotu pašvaldībām Izstrādāts projekts un ievietots mājas lapā
plašākas iespējas sniegt atbalstu uzņēmējiem
Izsludināts VSS

12

5
6

Iesniegts izskatīšanai MK
3.3.

3.4.

Samazināt ekonomiskās atšķirības starp reģioniem, palielinot pašvaldību lomu uzņēmējdarbības
atbalstam

Nodrošināt atbalstu pašvaldībām bērnudārzu pieejamībai

VRP 20.4.

12

Īstenosim Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam, tai skaitā,
ieviesīsim Latgalē jaunu speciālo ekonomisko zonu.
- izveidojot Latgales SEZ (noteikta SEZ darbības teritorija), nodrošinot iespēju
atbalstīt komersantus Latgales SEZ teritorijā,
- plānojot ka uz 2018.gada beigām 200 nodarbinātie un pozitīva nodokļu bilance
+ 300 000 euro (aprēķins par sniegto atlaižu apjomu un nodokļu ieņēmumiem
gadā).

Nodrošināt Saeimā Latgales Speciālās ekonomiskās
zonas likums un Grozījumi likumā "Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās" pieņemšanu

MK.PROT-4#84
9.punkts
29.01.2016.;
MK.PROT-66#46
3.punkts

1) Izstrādāt informatīvo ziņojumu par sniegtā valsts atbalsta programmas izpildi,
kā arī par priekšlikumiem risku novēršanai, ja pašvaldības atbalsta aprēķināšanā
netiek iekļauti Labklājības ministrijas atzinumā minētie izdevumi

Iesniegts MK informatīvais ziņojums

7

MK.PROT-4#84
8.punkts;
29.01.2016.

2) Izstrādāt informatīvo ziņojumu par nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu
gadījumā, ja paredzētais finansējums valsts atbalsta sniegšanai par bērnu no
pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem
pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, nav
pietiekams, paredzot, ka papildu nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta līdzekļu ietvaros.

Iesniegts MK informatīvais ziņojums

7

8

10

Izstrādāti un izsludināti VSS Ministru kabineta
noteikumu projekti , kas nosaka Latgales speciālās
ekonomiskās zonas teritoriju, un kārtību, kādā tiek
noteikts un aktualizēts tās teritoriju saraksts

12

Darbības virziens: Pašvaldību sistēmas attīstības politika un darbības pārraudzība
3.5.

Bēgļu integrēšana Latvijas sabiedrībā

MK.PROT-57#58 Izstrādāt informatīvo ziņojumu par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu
6.punkts;
uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību
06.11.2015.
budžetiem, atbilstoši pašvaldību faktiskajiem izdevumiem

Izstrādāts informatīvā ziņojuma projekts un
ievietots mājas lapā

01.07.2016.

PD (PPMN)

11

01.12.016.

PD (PPMN un
PSAN))

12

30.12.2016.

TPD (TPPN)

11

01.12.2015.

TPD (ZPN)

6

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai MK

3.6.

Atbalsta pasākumu veikšana atskurbšanas pakalpojumu sniegšanai pašvaldībās

MK.PROT-71#54;
16.12.2014.

Izstrādāt priekšlikumus turpmākai atskurbšanas pakalpojumu sniegšanai
pašvaldībās

Iesniegts izskatīšanai MK

Darbības virziens: Telpiskās plānošanas un zemes politika
3.7.

Efektīvi un racionāli izmantosim Baltijas jūras, piekrastes un iekšējos ūdeņus, lai kāpinātu
izmantoto resursu produktivitāti, lai veicinātu piekrastes un publisko ūdeņu ilgtspējīgu
izmantošanu un pārvaldību.

3.8.

Veicināt zemes resursu efektīvu un racionālu izmantošanu

VRP 6.5.

Izstrādāt ilgtermiņa publiskās infrastruktūras tematiskais plānojums Baltijas jūras Iesniegts MK ilgtermiņa tematiskas plānojums par
piekrastei, kas būs platforma koordinētai investīciju piesaistei pāri pašvaldību
publisko infrastruktūru Baltijas jūras piekrastei.
robežām, kā arī atbilstošas uzņēmējdarbības attīstībai, lai palielinātu piekrastes
konkurētspēju,
aizsardzības
un attīstības
Zemes pārvaldības starptautisko
Iesniegts izskatīšanai MK
1) Izstrādāt jaunu
noteikumu līdzsvarojot
projektu, kasvides
paredzētu
zaudējumu
atlīdzību
likums
atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus vērtību.

13.panta pirms daļas
2. un 12.punkts
Zemes pārvaldības
likums
13.panta pirms daļas
1.p.
Zemes pārvaldības
likums
13.panta pirms daļas
9.punkts
MK.PROT- 56#105
7.punkts; 29.10.2013.

3.9.

3.10.

Pašvaldību darbības pārraudzības teritorija attīstības plānošanas dokumentu izstrādē
nodrošināšana

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) pārziņa funkcijas nodrošināšana

Teritorijas
attīstības
plānošanas
likuma 9.panta
otrā un ceturtā
daļa

Teritorijas
attīstības
plānošanas
likuma 9.panta
piektā daļa

Iesniegts izskatīšanai MK
2) Sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības
ministriju, Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju (Valsts zemes dienestu) un
Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu – zemes
politikas plānu
līdz 2020.gadam.
Iesniegts izskatīšanai MK
3)Izstrādāt
un saskaņot
Ministru kabineta noteikumu projektu par zemes
pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtību un institūciju, kura ir
atbildīga par zemes pārskata sagatavošanu

5

01.06.2016.

11

01.12.2016.

12

30.12.2015.

4) Izstrādāt informatīvo ziņojumu par problēmām, kas rodas saistībā ar zemes
reformas laikā nodibinātajiem ceļu servitūtiem, un iespējamajiem risinājumiem
to sakārtošanai.

Iesniegts izskatīšanai MK

Izvērtēti pašvaldību teritorijas plānojumi, lokālplānojumi

Iesniegumu par pašvaldību teritorijas plānojumu,
lokālplānojumu apstrīdēšanu izskatīšana

12

Apstrīdēto teritorijas plānojumu, lokālplānojumu

12

Ministrijas viedokļa sniegšana par teritorijas
plānojuma, lokālplānojuma īstenošanas iespējām
(atbilde, rīkojums)

12

Izsniegtas pašvaldībām un ieinteresētajām valsts
institūcijām piekļuves tiesības TAPIS

12

Sniegts metodiskais atbalsts (telefoniskas
konsultācijas, sarakste e-pastā, konsultācijas uz
vietas pašvaldībās) TAPIS lietošanā

12

Nodrošināta sadarbība ar valsts institūcijām datu
apmaiņām (t.sk. Starpresoru vienošanās slēgšana)

12

Nodrošināta TAPIS pārziņa funkciju izpilde

30.12.2016.

TPD (PUN)

30.12.2016.

TPD (PUN)

Darbības virziens: Investīciju piesaiste vides, reģionālās attīstības, elektroniskās pārvaldes un informācijas tehnoloģiju politiku ieviešanai
3.11.

Samazināt ekonomiskās atšķirības starp reģioniem, palielinot pašvaldību lomu uzņēmējdarbības
atbalstam

VRP 20.5.
MK.PROT-50#38
3.punkts
29.08.2015.

Nodrošināsim Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda
līdzekļu pieejamību pašvaldībām projektu realizācijai uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai un teritoriju revitalizācijai, paredzot atbalstu komercdarbības
mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras izveidei (tai skaitā, industriālie
pieslēgumi, ceļu infrastruktūra un cita koplietošanas infrastruktūra), kā arī
teritoriju labiekārtošanai, atbilstoši pašvaldību ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Līdz ES fondu 2014.-2020.gada
plānošanas perioda beigām pabeigsim īstenot Inčukalna sērskābā gudrona dīķu
sanāciju.
Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un teritoriju revitalizācijai - plānotais
ieguvums tautsaimniecībai līdz 2023.gada 31.decembrim – piesaistītas privātās
investīcijas 328 842 944 euro apmērā un radītas 5 394 jaunas darba vietas.
9

30.12.2016.

1) SAM 3.3.1. "Ieguldījumi uzņēmējdarbības
attīstībai " - priekšatlase
1.1) veikta priekšatlase 89 novadu pašvaldību
projektu ideju konceptiem

3

1.2) veikta 9 republikas nozīmes pilsētu, 21
reģionālā attīstības centra pašvaldību attīstības
programmu vērtēšana

3

4

IPD (RIKTIN)
RPD (RAPN)
JD (ESFPTNN)
RPD (RAPN)
IPD (RIKTIN)
JD (ESFPTNN)

plānošanas perioda beigām pabeigsim īstenot Inčukalna sērskābā gudrona dīķu
sanāciju.
Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un teritoriju revitalizācijai - plānotais
ieguvums tautsaimniecībai līdz 2023.gada 31.decembrim – piesaistītas privātās
investīcijas 328 842 944 euro apmērā un radītas 5 394 jaunas darba vietas.

RPD (RAPN)
IPD (RIKTIN)
JD (ESFPTNN)
1.3)Reģionālās attīstības koordinācijas padome attīstības programmu saskaņošana, plānoto
rezultātu un finansējuma sadalījumu attiecīgās
pašvaldību
grupaspar
ietvaros
(pa atlases
kārtām)
1.4) MK rīkojums
finansējuma
un rezultātu

3

4

5

IPD - RIKTIN
RPD - RAPN
JD (ESFPTNN)

5

RPD (RAPN)
IPD (RIKTIN)
JD (ESFPTNN)

sadalījumu 89 novadiem
1.5.) MK rīkojums par finansējuma rezultātu
sadalījumu 21 reģionālajam centram
1.6.) Pašvaldību attīstības programmu grozījumu
saskaņošana (projektu ieviešanas gaitā)

12

2) SAM 5.6.2. "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas "
2.1) veikta 9 republikas nozīmes pilsētu, 21
reģionālā attīstības centra un Latgales pašvaldību
attīstības programmu vērtēšana

3

2.2)Reģionālās attīstības koordinācijas padome attīstības programmu saskaņošana, plānoto
rezultātu un finansējuma sadalījumu attiecīgās
pašvaldību
grupaspar
ietvaros
(pa atlases
kārtām)
2.3.) MK rīkojums
finansējuma
rezultātu

3

RPD (RAPN)
IPD (RIKTIN)

5

sadalījumu 21 reģionālajam centram un Latgales
reģiona pašvaldībām
2.4.) Pašvaldību attīstības programmu grozījumu
saskaņošana (projektu ieviešanas gaitā)
3) Atlases uzsākšanai nepieciešamās
dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana
SAM 331 un SAM 562

12
5

IPD (RIKTIN)
RPD (RAPN)

4) Dalība CFLA un Pilsētu atlases komisijās SAM
331 un SAM 562

12

5) SAM 4.2.2. "Pašvaldību energoefektivitāte" priekšatlase
5.1.) 9 pilsētu pašvaldību attīstības programmu
vērtēšanu

5

RPD (RAPN)
IPD (RIKTIN)

5.2.) Veikts pašvaldību projektu konceptu
vērtēšanu 110 novadiem

7

IPD - RIKTIN
RPD - RAPN

5.3)Reģionālās attīstības koordinācijas padome attīstības programmu saskaņošana, plānoto
rezultātu un finansējuma sadalījumu attiecīgās
pašvaldību
grupaspar
ietvaros
(pa atlases
kārtām)
5.4.) MK rīkojums
finansējuma
un rezultātu

7

RPD (RAPN)
IPD (RIKTIN)

8

IPD (RIKTIN)
RPD (RAPN)

sadalījumu 110 novadiem
5.5.) Pašvaldību attīstības programmu grozījumu
saskaņošana (projektu ieviešanas gaitā)
6) Atlases uzsākšanai nepieciešamās
dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana
SAM 331 un SAM 562
7) Nodrošināta Reģionālās attīstības koordinācijas
padomes darbība attiecībā uz 8.1.2., 8.1.3.,
9.3.1.SAM īstenošanu, papildinošo projektu
īstenošanu, SAM teritoriālo kartējumu analīzi

10

12

IPD (RIKTIN)
RPD (RAPN)

9
9

RPD (RAPN)
IPD (RIKTIN)

12

RPD (RAPN)
IPD (RIKTIN)

8) Sniegts ziņojums FM par visu pašvaldību grupu
(nacionālas nozīmes attīstības centri, reģionālas
nozīmes attīstības centri, novadu pašvaldības
ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centriem) plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanu
un to atbilstību darbības programmā "Izaugsme un
nodarbinātība" noteiktajām prasībām

12

9) Inčukalna sanācijas projekts
9.1.) KDG sniegta informācija un priekšlikumi par
ERAF līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņoto
vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas
darbi" pabeigšanas finansēšanu ES fondu 2014.2020.g. plānošanas perioda ietvaros.

7

9.2.) Ministru kabinetā iesniegts informatīvais
ziņojums ar priekšlikumiem par ERAF līdzfinansētā
projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna
sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi"
pabeigšanas finansēšanu ES fondu 2014.-2020.g.
plānošanas perioda ietvaros.

3.12.

Veicināsim investīciju piesaisti reģionālai, vides un klimata attīstībai

Ministru kabineta
2016.gada 29.marta
sēdes
protokollēmuma
(Nr.15, 30.§)

Iesniegti priekšlikumi Finanšu ministrijai vides, klimata un reģionālās attīstības
jomu atbalstam Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
finanšu instrumenta jaunajam periodam līdz 2021. gadam un sagatavoti
nepieciešamie dokumenti atbilstoši panāktajai vienošanās starp Latviju un
donorvalstīm.

1) Iesniegti priekšlikumi Finanšu ministrijai vides,
klimata un reģionālās attīstības jomu atbalstam

IPD (VIN, RIKTIN)
IUD (PUN un
TSPKN)

12

1

12

2) sagatavoti pamatojošie dokumenti Latvijas un
donorvalstu sarunām

30.12.2016.

AID (NAAIN)

12

Darbības virziens: Eiropas Savienības fondu un finanšu instrumentu, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto vides aizsardzības un vides infrastruktūras projektu, kā arī uz klimata politikas mērķu sasniegšanu vērstu projektu uzraudzība
3.13.

Nodrošināt nacionālo finanšu instrumentu vadību

Likuma „Par valsts Nodrošināt kontroli 2016 gadā piešķirto mērķdotāciju pašvaldību pasākumiem
budžetu
piešķirtā finansējuma izlietojumam atbilstoši pasākuma mērķim.
2016.gadam” 61.
un 62.pants

1) Izstrādāta un apstiprināta iekšējā kārtība
mērķdotāciju pašvaldību pasākumiem uzraudzībai.

1

2) Sagatavotas un parakstītas 126 vienošanās ar
pašvaldībām par piešķirtā finansējuma
pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību.

Nodrošināt citu finanšu instrumentu vadību, lai īstenotu reģionālās attīstības mērķus

3.15.

Nodrošināt Eiropas teritoriālās sadarbības programmu finanšu kontroles institūcijas funkciju
īstenošanu Latvijā

Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta un
Norvēģijas finanšu
instrumenta
2009.—2014.gada

"Eiropas
teritoriālā
sadarbība"
programmu
vadības likuma
7.panta 1.daļas
10.punkts; MK
not. Nr.124
10.03.2015

Nodrošināta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts
institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" ieviešana un uzraudzība, stiprinot
institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa
iestādēs Latvijā.
Nodrošināta Finanšu kontroles institūcijas funkciju īstenošana Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā (Interreg V–A LV–LT – Latvija–Lietuva)

Veikta programmas projektu uzraudzība, tai skaitā
Sadarbības komiteju organizēšana donorvalsts
partneriem un programmas rezultātu izvērtējums

11

12

30.12.2016.

AID (NAAIN)

12

30.12.2016.

IUD (TSPKN)

12

4

1) Izstrādātas vadlīnijas Latvijas finansējumu
saņēmējiem pareizai finanšu pārvaldībai
programmas projektos.
2) Izsniegti indikatīvi 2 atzinumi par Programmas
institūcijas pārskatā ietverto veikto izmaksu
uzskaiti un atbilstību projekta aktivitātēm atbilstoši
Programmas, ES un Latvijas normatīvo aktu
prasībām;

AID (NAAIN)

5

3) Veikta uzraudzība mērķdotāciju pašvaldību
pasākumiem piešķirtā finansējuma izlietojumam
atbilstoši pasākuma mērķim.

3.14.

30.12.2016.

8

11

10.03.2015

Nodrošināta Finanšu kontroles institūcijas funkciju īstenošana Igaunijas–Latvijas
pārrobežu sadarbības programmā (Interreg V–A EE–LV – Igaunija–Latvija)

Nodrošināta Finanšu kontroles institūcijas funkciju īstenošana Centrālā Baltijas
jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā (Interreg V–A
Somija–Igaunija–Latvija–Zviedrija (CentrālBaltija))

1) Izstrādātas vadlīnijas Latvijas finansējumu
saņēmējiem pareizai finanšu pārvaldībai
programmas projektos.

9

2) Izsniegti indikatīvi 4 atzinumi par Programmas
institūcijas pārskatā ietverto veikto izmaksu
uzskaiti un atbilstību projekta aktivitātēm atbilstoši
Programmas, ES un Latvijas normatīvo aktu
prasībām;

3

1) Izstrādātas vadlīnijas Latvijas finansējumu
saņēmējiem pareizai finanšu pārvaldībai
programmas projektos.

1

6

12

11

12

2) Noorganizēti 2 informatīvie semināri Latvijas
finansējuma saņēmējiem par Programmas, ES un
Latvijas normatīvo aktu prasībām projektu izmaksu
attiecināmībai; pastāvīgi sniegtas konsultācijas
finansējuma saņēmējiem

1

12

3) Izsniegti indikatīvi 107 atzinumi par Latvijas
finansējuma saņēmēju partnera pārskatos
ietverto veikto izmaksu uzskaiti un atbilstību
projekta aktivitātēm atbilstoši Programmas, ES un
Latvijas normatīvo aktu prasībām;

6

12

4) Izsniegti atzinumi par iepirkumu dokumentācijas
un/vai norises pirmspārbaudēm (konkrēts apjoms
nav nosakāms; pastāvīgi veicams uzdevums
atbilstoši pirmspārbaužu plānam).

Nodrošināta Finanšu kontroles institūcijas funkciju īstenošana Baltijas jūras
reģiona transnacionālās sadarbības programmā (Interreg V–B Baltijas jūra)

8

12

1) Izstrādātas vadlīnijas Latvijas finansējumu
saņēmējiem pareizai finanšu pārvaldībai
programmas projektos; precizējumu un
papildinājumu veikšana vadlīnijās - pastāvīgi
veicams uzdevums;

4

12

2) Noorganizēts 1 informatīvais seminārs Latvijas
finansējuma saņēmējiem par Programmas, ES un
Latvijas normatīvo aktu prasībām projektu izmaksu
attiecināmībai; pastāvīgi sniegtas konsultācijas
finansējuma saņēmējiem

4

12

3) Izsniegti indikatīvi 44 atzinumi par Latvijas
finansējuma saņēmēju partnera pārskatos
ietverto veikto izmaksu uzskaiti un atbilstību
projekta aktivitātēm atbilstoši Programmas, ES un
Latvijas normatīvo aktu prasībām;

6

12

4) Izsniegti atzinumi par iepirkumu dokumentācijas
un/vai norises pirmspārbaudēm (konkrēts apjoms
nav nosakāms; pastāvīgi veicams uzdevums
atbilstoši pirmspārbaužu plānam);

12

5) Izsniegti indikatīvi 3 atzinumi par projekta
progresu pārskatu atbilstību projekta aktivitātēm
atbilstoši Programmas prasībām.

12

Nodrošināta Finanšu kontroles institūcijas funkciju īstenošana URBACT III
starpreģionu sadarbības programmā (URBACT)

1) Izstrādātas vadlīnijas Latvijas finansējumu
saņēmējiem pareizai finanšu pārvaldībai
programmas projektos; precizējumu un
papildinājumu veikšana vadlīnijās - pastāvīgi
veicams uzdevums;

3

2) Pastāvīgi sniegtas konsultācijas 4 finansējuma
saņēmējiem no Latvijas par Programmas, ES un
Latvijas normatīvo aktu prasībām projektu izmaksu
attiecināmībai (konkrēts apjoms nav nosakāms;
pastāvīgi veicams uzdevums)

3) Izsniegti indikatīvi 8 atzinumi par Latvijas
finansējuma saņēmēju partnera pārskatos
ietverto veikto izmaksu uzskaiti un atbilstību
projekta aktivitātēm atbilstoši Programmas, ES un
Latvijas normatīvo aktu prasībām;

12

6

4) Izsniegti atzinumi par iepirkumu dokumentācijas
un/vai norises pirmspārbaudēm (konkrēts apjoms
nav nosakāms; pastāvīgi veicams uzdevums
atbilstoši pirmspārbaužu plānam).

Nodrošināta Finanšu kontroles institūcijas funkciju īstenošana INTERREG EUROPE 1) Izstrādātas vadlīnijas Latvijas finansējumu
starpreģionu sadarbības programmā (INTERREG EUROPE)
saņēmējiem pareizai finanšu pārvaldībai
programmas projektos; precizējumu un
papildinājumu veikšana vadlīnijās - pastāvīgi
veicams uzdevums;
2) Noorganizēts 1 informatīvais seminārs Latvijas
finansējuma saņēmējiem par Programmas, ES un
Latvijas normatīvo aktu prasībām projektu izmaksu
attiecināmībai; pastāvīgi sniegtas konsultācijas
finansējuma saņēmējiem

12

5

6

3) Izsniegti indikatīvi 12 atzinumi par Latvijas
finansējuma saņēmēju partnera pārskatos
ietverto veikto izmaksu uzskaiti un atbilstību
projekta aktivitātēm atbilstoši Programmas, ES un
Latvijas normatīvo aktu prasībām;

12

4) Izsniegti atzinumi par iepirkumu dokumentācijas
un/vai norises pirmspārbaudēm (konkrēts apjoms
nav nosakāms; pastāvīgi veicams uzdevums
atbilstoši pirmspārbaužu plānam).

12

Nodrošināta Finanšu kontroles institūcijas funkciju īstenošana Latvijas – Krievijas Izstrādāts un MKK/MK iesniegts "Ministru kabineta
pārrobežu sadarbības programmā
noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2015.gada 10.marta noteikumos Nr.124 “Kārtība,
kādā tiek veikta Eiropas Strukturālo un investīciju
fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"
programmu finansēto projektu finanšu kontrole””"

Sniegti priekšlikumi Programmas Vadošajai
iestādei un Tehniskajam sekretariātam par
Programmas ieviešanas vienkāršošanu, kā arī
sniegts atbalsts par LR normatīvo aktu prasībām
izmaksu attiecināmības jautājumos. (konkrēts
apjoms nav nosakāms; pastāvīgi veicams
uzdevums)

13

12

5

12

Nodrošināta Finanšu kontroles institūcijas funkciju īstenošana Latvijas – Lietuvas 1) Izstrādāts un MKK/MK iesniegts "Ministru
– Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā
kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.124
“Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas Strukturālo un
investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu
kontrole””"

5

2) Sniegti priekšlikumi Programmas Vadošajai
iestādei un Tehniskajam sekretariātam par
Programmas ieviešanas vienkāršošanu, kā arī
sniegts atbalsts par LR normatīvo aktu prasībām
izmaksu attiecināmības jautājumos. (konkrēts
apjoms nav nosakāms; pastāvīgi veicams
uzdevums)
3.16.

Nodrošināt 2014.-2020.gadu plānošanas perioda Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība" ieviešanu un uzraudzību Latvijā

Eiropas Strukturālo 1) Izveidota Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014un investīciju fondu 2020.gadam vadības un kontroles sistēma (VKS);
mērķa "Eiropas
teritoriālā
sadarbība"
programmu vadības
likuma 7., 9., 10.,
11., 15.panta 1.4.punkti; Eiropas
Kaimiņattiecību
instrumenta
ietvaros īstenojamo 2) Izveidota Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014Eiropas Strukturālo 2020.gadam vadības un kontroles sistēma (VKS);
un investīciju fondu
mērķa "Eiropas
teritoriālā
sadarbība"
programmu vadības
likuma 7., 9., 10.
panti un 14.panta 1.4. punkti.

VKS apraksts iesniegts Revīzijas iestādei ziņojuma
un atzinuma (kurā novērtēta VKS atbilstība EK
noteiktajiem kritērijiem, kas saistīti ar iekšējās
kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un
kontroles pasākumiem, kā arī pārraudzību)
sagatavošanai, lai varētu pabeigt vadošās iestādes
izraudzīšanās procedūru

12

6

VKS apraksts iesniegts Revīzijas iestādei ziņojuma
un atzinuma (kurā novērtēta VKS atbilstība EK
noteiktajiem kritērijiem, kas saistīti ar iekšējās
kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un
kontroles pasākumiem, kā arī pārraudzību)
sagatavošanai, lai varētu pabeigt vadošās iestādes
izraudzīšanās procedūru

5

4) Nodrošināta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas sertifikācijas 1) Eiropas Komisijai deklarēti izdevumi, kas
iestādes funkciju izpilde
radušies programmas ietvaros.
2) Izstrādātas
procedūras programmas finanšu plūsmas vadībai
un kontrolei

6

5) Nodrošināta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 20142020.gadam pirmā projektu pieteikumu konkursa norise;

4

AID (PVN un PSPS)

11

14

AID (FSN)

AID (PSPS)

Projektu pieteikumi izvērtēti atbilstoši LatvijasLietuvas pārrobežu sadarbības programmas 20142020.gadam rokasgrāmatas nosacījumiem un
iesniegti Uzraudzības komitejai lēmuma
pieņemšanai par projektu pieteikumu
apstiprināšanu vai noraidīšanu

6)Nodrošinātas Nacionālās atbildīgas iestādes funkcijas Eiropas teritoriālās
sadarbības, tai skaitā Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros
īstenojamajām programmām 2014. - 2020.gada plānošanas periodā;

AID (PVN)

9

3)Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam Lieliem Sagatavotas un Apvienotajā uzraudzības komitejā
infrastruktūras projektiem nosūtīti uzaicinājumi iesniegt pilnas pieteikumu
iesniegtas Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
formas
programmas 2014-2020.gadam Lielo
infrastruktūras projektu pieteikumu vadlīnijas

Izsludināts pirmais Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014-2020.gadam
projektu pieteikumu konkurss

30.12.2016.

11

Potenciālo Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014-2020.gadam projektu pieteicēju
konsultēšana

8

1)Latvijas- Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas projektu konkursa
sagatavošana un konsultācijas
2) Projektu vērtēšana, Latvijas pozīcijas
sagatavošana uz Uzraudzības komitejas sanāksmi

9

12

AID (TSN)

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas projektu konkursa dokumentācijas
sagatavošana
1)Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas projektu konkurss/konsultācijas
2) Projektu vērtēšana, Latvijas pozīcijas
sagatavošana
uz Uzraudzības
sanāksmi
1)Latvijas – Lietuvas
pārrobežukomitejas
sadarbības

12

9

11

8

12

programmas projektu konkurss un konsultācijas
2)Projektu vērtēšana, Latvijas pozīcijas
sagatavošana uz Uzraudzības komitejas sanāksmi

1)Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu
sadarbības programmas projektu konkurss un
konsultācijas
2)
Projektu
vērtēšana,
pozīcijas sadarbības
1)Baltijas
jūras
reģionaLatvijas
transnacionālās

4

6

6

9

INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības
programmas projektu konkurss un konsultācijas
2) Projektu vērtēšana, Latvijas pozīcijas
sagatavošana uz Uzraudzības komitejas sanāksmi

5

10

1)URBACT III starpreģionu sadarbības programmas
projektu konkurss
2) Projektu vērtēšana, Latvijas pozīcijas
sagatavošana uz Uzraudzības komitejas sanāksmi

6

10

programmas projektu konkurss un konsultācijas
2) Projektu vērtēšana, Latvijas pozīcijas
sagatavošana uz Uzraudzības komitejas sanāksmi

7) Izveidots tiesiskais ietvars Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros
īstenojamo programmu vadībai Latvijā.

MK sēdē iesniegts MKN projekts "Kārtību, kādā
Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros
īstenojamo Eiropas Strukturālo un investīciju
fondu
mērķa
"Eiropas
sadarbība"
MK sēdē
iesniegts
MKNteritoriālā
projekts "Kārtība,
kādā

9

5

piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas
Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros
īstenojamo Eiropas Strukturālo un investīciju
fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"
programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas

MK sēdē iesniegts MKN projekts "Kārtība, kādā
valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas
Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros
īstenojamo Eiropas Strukturālo un investīciju
fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"
programmu un projektu īstenošanai un veic
maksājumus"

MK sēdē iesniegts MKN projekts "Kārtība, kādā
sniedzami ziņojumi par konstatētajām
neatbilstībām Eiropas Kaimiņattiecību
instrumenta ietvaros īstenojamo Eiropas
Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas
teritoriālā
sadarbība" programmu finansēto projektu
ieviešanā un kādā atgūstams programmas
finansējums"

15

5

9

AID (TSN)
JD (ESFPTNN)

MK sēdē iesniegts MKN projekts "kārtība, kādā tiek
veikta Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta
ietvaros īstenojamo Eiropas Strukturālo un
investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu
kontrole"
8) Nodrošināta valsts budža līdzekļu piešķiršana Eiropas Strukturālo un investīciju Piešķirti valsts budžeta līdzekļi finansējuma
fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma
saņēmējiem no Latvijas
saņēmējiem no Latvijas.
3.17.

Nodrošināt 2007.-2013.gadu plānošanas perioda Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība" ieviešanu, uzraudzību un slēgšanu Latvijā

Eiropas Savienības
struktūrfondu
3.mērķa “Eiropas
teritoriālā
sadarbība”
programmu vadības
likuma 6.pants,
8.panta 3.punkts,
17.panta 4.punkts.

6

3

6

1) Nodrošināta Vadošās iestādes funkciju izpilde Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmai 2007.-2013.gadam

Sagatavot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam gala ziņojumu un
izsūtīt apstiprināšanai Apvienotajai uzraudzības un
vadības komitejai

2) Nodrošināta Apvienotās vadošās iestādes Programmas vadības daļas funkciju
izpilde Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmai 2007.2013.gadam

Eiropas Komisijā iesniegts Igaunijas-LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013.gadam ikgadējais ziņojums un izvērtējums

6

Apvienotās vadošās iestādes vadītāja apstiprināts
Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas darba
grafiks
Latvijas- Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas Uzraudzības komiteja

5

2) Nodrošināta deviņu (pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības)
programmu un projektu slēgšanas uzraudzība Latvijā. Nodrošināta Nacionālās
atbildīgas iestādes funkciju izpilde Eiropas teritoriālās sadarbības programmām
2007. - 2013.gada plānošanas periodā un Latvijas pozīcijas paušana Uzraudzības
komitejās.

IUD (TSPKN)

9

12

10

AID (FSN)

30.12.2016.

AID (PVN)

AID (PVN)

6

12

Igaunijas - Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas Uzraudzības komiteja

AID (TSN)

12

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas Uzraudzības komiteja
11
12

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas Uzraudzības komiteja
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu
sadarbības programmas Uzraudzības komiteja
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmas Uzraudzības komiteja

3.18.

3.19.

Nodrošināta Latvijas – Igaunijas un Latvijas -Lietuvas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības
jautājumos koordinēšana

Nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gada ES
struktūrfondu plānošanas perioda (LV-LT) Sertifikācijas iestādes darbību un programmas slēgšanu

11

6

INTERREG IVC starpreģionu sadarbības
programmas uzraudzības komiteja

10

URBACT II starpreģionu sadarbības programmas
Uzruadzības komiteja

12

Organizēta Starpvaldību komisijas sēde

11

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas –
Igaunijas Starpvaldību komisijās.

Iesniegts MK informatīvais ziņojums

12

Organizēt Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijas sēdes norisi Latvijā un
nodrošināt tās vadību

Organizēta Starpvaldību komisijas sēde

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas –
Lietuvas Starpvaldību komisijās.

Iesniegts MK informatīvais ziņojums

MK.PROT-36#79 Organizēt Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas sēdes norisi Latvijā un
3.4. punkts;
nodrošināt tās vadību
28.07.2015.;

24.12.2008
Sagatavota maksājumu dokumentācija plānošanas periodā 3 projektu
Eiropas
vadošajiem partneriem (atlikušais apjoms uz 2016.gadu)
Savienības
struktūrfondu
3.mērķa “Eiropas
teritoriālā
16
sadarbība”
programmu

Sagatavota maksājumu dokumentācija maksājumu
veikšanai projektu vadošajiem partneriem

30.12.2016.

AID (TSN)

30.12.2016.

IUD (PUN)

9

12

5

3.19.

Nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gada ES
struktūrfondu plānošanas perioda (LV-LT) Sertifikācijas iestādes darbību un programmas slēgšanu

24.12.2008
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
3.mērķa “Eiropas
teritoriālā
sadarbība”
programmu
vadības likuma
9.pants

2014.gada un 2015.gada LV-LT programmas vadībā iesaistīto institūciju tehniskās izlases veidā pārbaudīt veiktos izdevumus, lai
palīdzības finanšu līdzekļu sertifikācija 1 500 000 EUR apjomā
varētu tos deklarēt Eiropas Komisijai

6

Sagatavota starpposma izdevumu deklarācija iesniegšanai EK ~ 5 500 000 EUR
apjomā, uzsākta noslēguma izdevumu deklarācijas sagatavošana

6

1) Apkopot un izvērtēt informāciju par veiktiem
maksājumiem un sagatavot un iesniegt Eiropas
Komisijai starpposma izdevumu deklarāciju
2) Apkopot un izvērtēt informāciju noslēguma
izdevumu deklarācijas sagatavošanai

Nodrošināt plānošanas perioda slēgšanu atbilstoši slēgšanas grafikā
paredzētajiem termiņiem

Sniegta ikgadējā informācija Eiropas Komisijai un Dalībvalstīm

3.20.

Nodrošināt Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gada ES
struktūrfondu plānošanas perioda Finanšu vadības daļas funkciju veikšanu un programmas
slēgšanu

24.12.2008
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
3.mērķa “Eiropas
teritoriālā
sadarbība”
programmu
vadības likuma
9.pants

2) Sagatavot nepieciešamo informāciju Vadošai
iestādei noslēguma īstenošanas ziņojumam

9

3) Veikt izmaksāto un ieturēto, atmaksāto
izdevumu dokumentu salīdzināšanu, lai
nodrošināto programmas kvalitatīvu slēgšanu

9

4) Sagatavot dokumentus neatbilstoši izmaksāto
summu atgūšanai no programmas vadošā partnera
un veikt atgūstamo summu uzskaiti, veikt
grozījumi budžeta programmā (apjoms nav
nosakāms, būs atkarīgs no auditu rezultātiem)

9

1) Sagatavots ziņojums Dalībvalstīm par ERAF un
Dalībvalstu iemaksu finansējuma izlietojumu

4

24.02.2012 Eiropas
Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta
un Norvēģijas finanšu
instrumenta
2009.—2014. gada
perioda vadības
likuma 8.pants un uz
likuma pamata
izdotie 15.pantā
minētie MK noteikumi

6

2) Izvērtēt, sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai
programmas informāciju par atsauktajām un
atgūtajām summām un summām

6

1) Nodrošināta EEZ un NFI programmu finanšu uzraudzība, tai skaitā:
-) divpusējās sadarbības fonda pasākumu un programmas papildus pasākumu
finanšu uzraudzību (apjoms nav nosakāms)
-) programmu apsaimniekotāja un VRAA veikto izdevumu pārbaudes (6 pārskati
ar izdevumu pamatojošiem dokumentiem)

Sagatavot dokumentus maksājumu veikšanai

17

Veikt pārskatos iekļauto dokumentu izdevumu
pārbaudi un sagatavot pārskatu iesniegšanai
Sertifikācijas iestādei

30.12.2016.

IUD (PUN)

3

12

12

Veikt izmaksāto un ieturēto, atmaksāto izdevumu
dokumentu salīdzināšanu, lai nodrošināto
programmas kvalitatīvu slēgšanu
2009.-2014.gada plānošanas perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ) un
Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) programmu apsaimniekotāja funkciju izpilde attiecībā uz
programmu finanšu uzraudzību un kontroli

IUD (PUN)

10

3) Uzsākta plānošanas perioda slēgšana atbilstoši slēgšanas grafikā paredzētajiem Atgūt neatbilstoši veiktos izdevumus no 4
termiņiem
finansējuma saņēmējiem

3.21.

30.12.2016.

6

1) Sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai programmas īstenošanas ziņojumu par 1) Izvērtēt, sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai
2015.gadu
programmas maksājuma pieprasījumu

2) Sagatavota maksājumu dokumentācija plānošanas periodā noslēgumā
pēdējiem 12 projektu finansējuma saņēmējiem

IUD (PUN)

12

1) Sagatavot datus Revīzijas iestādei par
2015./2016.gadā Eiropas Komisijai deklarētām
izmaksām, lai Revīzijas iestāde varētu veikt atlasi
projektu pārbaudēm

2) Sagatavots gada ziņojums Eiropas Komisijai par
projektos atsauktajām un atgūtajām summām un
atgūstamām summām

30.12.2016.

12

1

5

9

instrumenta
2009.—2014. gada
perioda vadības
likuma 8.pants un uz
likuma pamata
izdotie 15.pantā
minētie MK noteikumi

2) Nodrošināt NFI programmas ietvaros biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība”
īstenotā projekta īstenošanas uzraudzību (projekta ieviešanas termiņš 31.10.2016; projekta kopējais finansiālais apjoms EUR 2 110 599,24), tai skaitā:
-) sagatavoti projekta ieviešanas līguma 2 grozījumi
-) veikta noslēguma pārbaude projekta īstenošanas vietā
-) veiktas 6 iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudes un 2 norišu pārbaudes
-) uzraudzīta izmaksātā avansa izlietošana un veikts gala maksājums par projekta
ieviešanu

Veikt iesniegto pārskatu un izdevumus
pamatojošos dokumentu pārbaudes, t.sk. vismaz
30 iepirkumu dokumentācijas pēcpārbaudes lai
mazinātu neatbilstību risku

1) Sagatavot priekšlikumus par pašvaldību sadarbības teritoriālo ietvaru, kurā
pašvaldības var sadarboties un brīvprātīgi apvienoties

1) Izstrādāts pamatots pašvaldību sadarbības
teritoriju projekts.

6

8

12

4. Mērķis - Ieviest labas pārvaldības principus valsts un pašvaldību darbā
Darbības virziens: Pašvaldību sistēmas attīstības politika un darbības pārraudzība
4.1.

Noteikt valstī administratīvo teritoriju grupas, kuru ietvarā pašvaldības var sadarboties vai
apvienoties. Izvērtēsim un noteiksim tās jomas un nozares, kurās valsts pārvaldes uzdevumu un
funkciju decentralizācija būtu pamatojama un īstenojama.

VRP 38.1.

5

2) Konsultāciju rezultātā sagatavots pašvaldību
sadarbības teritoriju projekts.

30.12.2016.

PD (PSAN)

31.03.2017.

PD (PSAN)

30.12.2016.

PD (PPMN)

30.05.2016.

PD (PSAN)
RPD (RAPN)

31.12.2016.

RPD (RAPN)

12

2) Sagatavot grozījumus Administratīvi teritoriju un apdzīvoto vietu likumā par
Izstrādāts likumprojekts un ievietots mājas lapā
pašvaldību sadarbības teritorijām - administratīvo teritoriju grupām, nosakot tās
minētā likuma pielikumā.

8

Izsludināts VSS

9

Iesniegts izskatīšanai MK

4.2.

Nodrošināt pašvaldībām vienotu pieeju saistošo noteikumu sagatavošanā

15.09.2015. Valsts 1) Izvērtēt nepieciešamību veikt normatīvā regulējuma, kas nosaka pašvaldību
kontroles revīzijas budžeta sagatavošanas kārtību, pilnveidošanu (precizēšanu) un attiecīgu
ziņojums Nr.2.4.1- metodisko norādījumu sagatavošanu
39-3/2014

4.3.

4.4.

Nodrošināt Plānošanas reģionu efektīvu darbību un valsts pārvaldes koordinētu darbību reģionos

Organizēt izglītojošus seminārus pašvaldību amatpersonām un darbiniekiem par šādiem
jautājumiem:1)tiesiskā regulējuma piemērošana NĪN jomā; 2) saistošo noteikumu projektu
sagatavošana dzīvokļu jautājumu risināšanā; 3) pašvaldību informatīvajos izdevumos publicējamā
informācija; 4) pašvaldības rīcībā esošās informācijas izsniegšana deputātiem

Izstrādāts metodiskais materiāls par pašvaldību
budžetu sagatavošanu, kas ievietots ministrijas
mājaslapā.

12

2) Izstrādāt un ieviest kontroles mehānismu, kas nodrošinātu, ka pašvaldību
Izstrādāti iekšējie noteikumi, kurā paredzēts
saistošie noteikumi par budžetu tiek sagatavoti, ievērojot spēkā esošo normatīvo saistošo noteikumu kontroles mehānisms
aktu prasības.

Reģionālās
1) Izstrādāts informatīvais ziņojums par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un
attīstības likums kompetences nodošanu plānošanas reģioniem un par tiešās pārvaldes iestāžu
pārejas
teritoriālu struktūru
noteikumu
15.punkts

Iesniegts Ministru kabinetā vēstules projekts
Saeimai par Ministru kabineta informatīvo
ziņojumu par Reģionālās attīstības likuma 25.
panta otrās daļas un 26. panta izpildes
organizēšanu 2014.–2015. gados

MK.PROT 37#42 2) Nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā" virzību
4.punkts
Saeimā, nosakot uzņēmējdarbības veicināšanu kā vienu no pamatfunkcijām.
04.08.2015.

Apstiprināts Saeimā likumprojekts "Grozījumi
Reģionālās attīstības likumā"

Valsts pārvaldes
iekārtas likuma
10.panta piektā,
sestā un septītā
daļa

Noorganizēti 10 semināri

Palielinās pašvaldību amatpersonu un darbinieku kvalifikācija, kā rezultātā
samazinās sūdzību skaits, kā arī pieaug iedzīvotāju apmierinātības līmenis.

12

5

12

31.12.2016.

PD (PPMN)

5. Mērķis - Nodrošināt publisko pakalpojumu visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski
Darbības virziens: Publisko pakalpojumu politika
5.1.

Nodrošināsim iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu
administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un
caurskatāmību.

Grozījumi Valsts Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par valsts pārvaldes
pārvaldes iekārtas pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtību
likumā
MK.RĪK-58
1.punkts;
19.02.2013.

18

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

12

Izsludināts VSS

12

01.07.2017.

PPD (VPAN
EPN)

caurskatāmību.

likumā
MK.RĪK-58
1.punkts;
19.02.2013.

5.2.

Ieviesīsim „vienas pieturas” aģentūras principu valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā, tai
skaitā, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas, uzlabojot publisko pakalpojumu pieejamību
un veicinot publiskās pārvaldes efektivitāti.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par valsts pārvaldes vienoto
klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un
pakalpojumu sniegšanas kārtību

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

12

Izsludināts VSS

12

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par kārtību kādā tiek veikta valsts Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
pārvaldes pakalpojumu elektronizācija un nodrošināta e-pakalpojumu
lapā
pieejamība
Izsludināts VSS

12

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par valsts pārvaldes
Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
pakalpojumu portāla pārzini, tā pienākumiem un atbildību, iestāžu pienākumiem lapā
un atbildību, valsts pārvaldes pakalpojumu portāla izmantošanas un pārvaldības
kārtību, kā arī pakalpojuma kataloga vešanas kārtību un tajā ietveramo
Izsludināts VSS
informāciju.

12

Iesniegts MK informatīvais ziņojums

MK.RĪK-14
5.punkts;
10.01.2015.

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par Koncepcijas par publisko pakalpojumu
sistēmas pilnveidi īstenošanas gaitu

VRP 35.10.

1) Nodrošināta līdz šim izveidotā Valsts un pašvaldību vienoto klientu
Veikta KAC tīkla darbinieku apmācība
apkalpošanas centru tīkla (turpmāk - KAC) darbība un attīstība 56 novadu
nozīmes un 3 reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās, sniedzot iespēju,
atbilstoši „vienas pieturas” aģentūras principam, vienuviet saņemt pašvaldības
Noslēgti līgumi par fizisko personu datu apstrādi
un pieprasītākos VID, VSAA, NVA, VZD, UR, PMLP, LAD, VDI pakalpojumus un
konsultācijas, tādējādi nodrošinot klātienes publisko pakalpojumu pieejamību un
samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Līdz šim
Veikti valsts dotācijas izlietošanas auditi
populārākie klātienes pakalpojumi - iedzīvotāju ienākuma deklarācijas
iesniegšana, slimības un apbedīšanas pabalstu pieteikšana.

MK.RĪK-14
3., 4.punkti;
10.01.2015.

PPD (VPAN
EPN)

PPD (EPN
VPAN)

12
PPD (EPN
VPAN)
EPD (ISPN, VIS)

12

5

4

9

01.06.2016.
.

PPD (VPAN)

30.12.2016.

PPD (VPAN,
EPN - 1.4.)

8

6

Veikta klientu apmierinātības aptauja

11

2) Budžeta bāzes finansējuma ietvaros nodrošināta publisko pakalpojumu
Uzrunātas pašvaldības par jaunu KAC izveides
pieejamību visos reģionos:
iespējām 2017.gadā.
2.1. izveidoti un uzturēti jauni 23 KAC novadu attīstības centros – līdz 30.12.2017
2.2. izveidoti un uzturēti jauni 10 KAC novadu attīstības centros - līdz 30.10.2018
2.3. izveidoti un uzturēti jauni 5 KAC reģionālās un nacionālās attīstītības centros
– līdz 30.10.2018.

10

MK.PROT-64#45 3) Izstrādāt informatīvo ziņojumu par Valsts un pašvaldību vienoto klientu
5.punkts;
apkalpošanas centru darbību.
07.12.2015.

Iesniegts MK informatīvais ziņojums

MK.PROT-15 #20 4) Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt metodiskos norādījumus
29.03.2016
par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanas
izdevumu aprēķināšanu

Izstrādāti un ievietoti mājas lapā metodiskie
ieteikumi

Likumprojekts par 5) Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā pašvaldībām
valsts budžetu 2017. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
2017.gadam
apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai"
MK.RĪK-14
3., 4.punkti;
10.01.2015.

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

11

Izsludināts VSS

11

Iesniegts izskatīšanai MK

12

10

PPD (VPAN)

9

PPD (VPAN)
REĢ BLOKS

PPD (VPAN)
REĢ BLOKS

Darbības virziens: Elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības attīstības un valsts informācijas sistēmu attīstības politika
5.3.

Nodrošināsim Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešanu, attīstot digitālo pakalpojumu
vidi un tās izmantošanu, Latvijas ekonomikas konkurētspējas celšanai, izveidosim uzlabotu valsts
IKT pārvaldības sistēmu un elektroniskās pārvaldes koplietošanas platformas, nodrošināsim IKT
procesu koordināciju, kā arī stiprināsim VARAM kapacitāti un funkcijas.

VRP 35.9.

1) Portālā latvija.lv ieviesta elektroniskā vienas pieturas aģentūra, kas nodrošinās Noslēgts līgums par Klienta darba vietas pilnveidi
publiskos pakalpojumus, kā arī vienotu piekļuvi valsts e-pakalpojumiem. Līdz
30.10.2018 plānots sasniegt 650'000 portālā reģistrējušos personu skaitu un 35%
iedzīvotāju to izmantos valsts pakalpojumu saņemšanai;
Izstrādāts jaunais portāla www.latvija.lv dizains,
uzsākta ieviešana
Ieviesta portāla www.latvija.lv sadaļa uzņēmējiem

19

12

12

12

30.12.2016

PPD (EPN, VPAN)

2) Realizētas digitālo prasmju attīstības aktivitātes, tai skaitā izglītošanas un
informēšanas kampaņa plašas sabiedrības izglītošanai par e-pakalpojumu un
digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespējām;

Izstrādātas un portālā www.latvja.lv ievietotas 7
dzīves situācijas, koordinēta to aktualizēšana

12

Sagatavoti priekšlikumi publisko pakalpojumu
aprakstīšanas datu modeļa pilnveidei, atbilstoši ES
standartam,

12

Noslēgti līgumi par digitālo prasmju attīstības
aktivitāti.

12

Realizēta akcija "Dienas bez rindām"

9

PPD (EPN) EPD (ISPN)

3) Izstrādāta valsts iestāžu digitālās pārvaldes attīstības monitoringa sistēma
(Latvijas eIndekss) un veikti ikgadējie novērtējumi, apzinot gan iestāžu attīstības
līmeņa, gan lietotāju pieredzes, gan Valsts un Pašvaldību Vienotos Klientu
Apkalpošanas Centru darbības novērtējumu. Pārskata periodā veikti 2
novērtējumi.

Noslēgts līgums par digitālās pārvaldes attīstības
monitoringa sistēmas izstrādi un novērtējumu
veikšanu

11

4) Izveidota oficiālā elektroniskā adrese, sasniedzot 1 miljonu uz e-adresi
nosūtīto dokumentu apjomu. Izveidots atvērto datu portāls, sniedzot iespēju gan
fiziskām, gan juridiskām personām izmantot publiskās pārvaldes atvērtos datus
jaunu pakalpojumu radīšanai. Izstrādātas publisko pakalpojumu elektroniskās
piegādes platformas, datu izplatīšanas platformas, kā arī valsts informācijas
resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistra informācijas sistēmas projektējumi, lai
paaugstinātu valsts informācijas sistēmu sadarbspēju un uzlabotu publiskās
pārvaldes iestāžu reģistru datu apmaiņu un pieejamību.

Iesniegts CFLA publiskās pārvaldes IKT
arhitektūras pārvaldības sistēmas (PIKTAPS)
projekta pieteikums

5

Definēts darba uzdevums “Drošas elektroniskas
piegādes platformas (DEPP), Datu publicēšanas
platformas un VIRSIS arhitektūras izstrādei, DEPP
izstrādes
tehniskās
specifikācijas
sagatavošanai
un
Definēts darba
uzdevums
“Atvērto
un

5

EPD direktors
Informācijas
sistēmu galvenais
arhitekts
EPD

6

(direktors,ISPN)
Informācijas
sistēmu
galvenais
EPD (ISPN)

5) Nodrošināta IKT procesu koordinācija un pārvaldība, paaugstināta VARAM
kapacitāte, nodrošinot 38 ERAF līdzfinansēto projektu iekļaušanos publiskās
pārvaldes vienotajā arhitektūrā. Nodrošināta Eiropas Savienības fondu
2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu pieejamība IKT projektu
realizācijai.

Apstiprināti 2.2.1.2.pasākuma MK ieviešanas
nosacījumi (MK noteikumi)

Informācijas
sistēmu galvenais
arhitekts
12

2

IPD (RIKTIN)
EPD (EPD direktors)
PPD(VPAN,EPN)
Informācijas sistēmu

Nodrošināta savlaicīgi iesniegto un prasībām
atbilstošo ERAF iesniegto ERAF līdzfinansēto IKT
projektu detalizēto aprakstu izvērtēšana,
saskaņošana un MK rīkojumu par to iekļaušanu
vienotajā IKT mērķarhitektūrā sagatavošana
Ministru kabinetam

12

31.12.2019

Informācijas
sistēmu galvenais
arhitekts
PPD (VPAN, EPN)
EPD (EPD direktors)

Izstrādāta metodika par IKT mērķarhitektūras
ieviešanas uzraudzību un uzsākta īstenojamo
projektu uzraudzība ar mērķi novērst izstrādājamo
risinājumu funkcionālo dublēšanos un informācijas
sistēmu sadarbspēju.

12

15.12.2016

Informācijas
sistēmu galvenais
arhitekts
PPD
EPD

2.2.1.1.pasākuma atlases uzsākšanai
nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un
saskaņošana
Dalība 2.2.1.1.pasākuma CFLA vērtēšanas komisijā

4

2.2.1.2.pasākuma atlases uzsākšanai
nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un
saskaņošana

5

Dalība 2.2.1.2.pasākumaCFLA vērtēšanas komisijā

6)Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par e-adreses sistēmas
Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
drošības un tehniskām prasībām pārzini, kārtību, kādā PMLP, UR un VID sniedz e- lapā
adreses izveidei nepieciešamo informāciju un kārtību, kādā izveido e-adresi un
aktivizē e-adreses kontu.
20

PPD (EPN,
VPAN)

atkalizmantojamo datu portāla vadlīniju un
tehniskās specifikācijas izstrādei”.
Noslēgts līgums par koplietošanas platformu
projektējumu

MK.PROT-1#28
1.punkts;
05.01.2016.

EPD (ISPN)

IPD (RIKTIN)
PPD (VPAN, EPN)
EPD (EPD direktors,
VISN)
Informācijas
sistēmu galvenais
arhitekts

12

12

12

01.07.2017

PPD (EPN)

MK.PROT-1#28
1.punkts;
05.01.2016.

6)Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par e-adreses sistēmas
drošības un tehniskām prasībām pārzini, kārtību, kādā PMLP, UR un VID sniedz eadreses izveidei nepieciešamo informāciju un kārtību, kādā izveido e-adresi un
Izsludināts VSS
aktivizē e-adreses kontu.
Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

12

Izsludināts VSS

12

8) Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par kārtību, kādā anulē eadresi un deaktivizē e-adreses kontu.

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

12

Izsludināts VSS

12

9) Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par uz e-adresi nosūtīto
Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
elektronisko dokumentu un to metadatu glabāšanas apjomu un termiņu, kā arī e- lapā
adreses sistēmas pārziņa rīcību elektronisko dokumentu un to metadatu
Izsludināts VSS
glabāšanas apjoma pārsniegšanas un termiņu beigšanās gadījumā.

12

10) Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu ar kuriem apstiprina eadreses sistēmas lietošanas kārtību.

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

12

Izsludināts VSS

12

Noteikumu projekts iesniegts MK

Elektronisko dokumentu likuma pielāgošana ES tiesību aktu prasībām

Eiropas Parlamenta
un Padomes regula
(ES) Nr. 910/2014
(23.07.2014.) par
elektronisko
identifikāciju un
uzticamības
pakalpojumiem
elektronisko
darījumu veikšanai
iekšējā tirgū un ar
ko atceļ Direktīvu
1999/93/EK

1) Izstrādāt grozījumus Elektronisko dokumentu likumā

EPD (ISPN)

pēc
likumprojekta
"Grozījumi
Elektronisko
dokumentu
likumā"
pieņemšanas

EPD (ISPN)

9

12

Izstrādāti likumprojekta grozījumi un ievietoti
mājas lapā

11

Izsludināts VSS

11

2) Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 20.04.2010. noteikumos Nr. 371
izstrādāta noteikumu projekta sākotnējā darba
"Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas versija
atjaunošanas valsts nodevu"

12

3) Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 12.07.2005. noteikumos Nr. 514
"Noteikumi par tehniskajām un organizatoriskajām prasībām, kādām atbilst
kvalificēts sertifikāts, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, droši
elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi, kā arī kārtību, kādā veicama droša
elektroniskā paraksta verificēšana"

izstrādāta noteikumu projekta sākotnējā darba
versija

12

4) Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr. 473
izstrādāta noteikumu projekta sākotnējā darba
"Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites
versija
kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko
dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un
fiziskajām un juridiskajām personām"

12

5) Izstrādāt grozījums Ministru kabineta 19.04.2005. noteikumos Nr. 267
"Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās
atbildības minimālo apdrošināšanas summu'

izstrādāta noteikumu projekta sākotnējā darba
versija

12

6) Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumos Nr. 117
izstrādāta noteikumu projekta sākotnējā darba
"Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību versija
un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā"

12

7) Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 01.07.2003. noteikumos Nr. 357
"Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu,
iekārtu un procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju "

12

21

01.02.2017

12

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un Izsludināts VSS
fiziskajām un juridiskajām personām", papildinot ar e-adresi kā informācijas
apmaiņu veidu, kuru var izmantot elektronisko dokumentu apritē.

5.4.

PPD (EPN)

12

7) )Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par atbildīgo iestādi un
kārtību, kādā sniedzama informācija e-adrešu katalogam, kā arī e-adrešu
katalogā iekļaujamās un sniedzamās informācijas apjomu.

MK.PROT-1#28 Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473
10.2.punkts; "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites
05.01.2016. kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko

01.07.2017

izstrādāta noteikumu projekta sākotnējā darba
versija

EPD (VISN)

EPD (ISPN)

EPD (VISN)

5.5.

5.6.

Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma ieviešana

Pilnveidot valsts IKT pārvaldības sistēmu

Fizisko personu
elektroniskās
identifikācijas
likums.
10.panta pirmā
daļā, 12.panta
ceturtā daļā,
13.pantā
un
MK.RIK-57

4.punkts;
19.02.2013.

8) Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 01.07.2003. noteikumos Nr. 358
"Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un
procedūru drošības pārbaudes kārtība un termiņi"

izstrādāta noteikumu projekta sākotnējā darba
versija

12

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumus:
1) par tehniskajām un organizatoriskajām prasībām, kas jāievēro elektroniskā
pakalpojuma sniedzējam saņemot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas
drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu.
2) par kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās
identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un
procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju.
1) Lai īstenotu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības
modeļa otro etapu, izstrādāt valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
pārvaldības likumprojektu.

Izstrādāti 4 noteikumu projekti un ievietoti mājas
lapā

12

Izsludināts VSS

12

MK.PROT-20#45; 2) Sagatavot priekšlikumus grozījumiem likumā "Par pašvaldībām", paredzot
27.04.2015.
Ministru kabinetam noteikt datu apjomu, ko pašvaldības iegūst no valsts
informācijas sistēmām pašvaldību funkciju nodrošināšanai, un datu aprites
kārtību."

5.7.

Pilnveidot valsts numerācijas resursu pārvaldību

MK.PROT-15#16
3.punkts;
19.03.2015.
Likumprojekts

MK.NOT-367
30.06.2015.

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

10

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai MK

12

Izstrādāts likums projekts un ievietots mājas lapā

5

Izsludināts VSS

5

Iesniegts izskatīšanai MK

5

3) Izvērtēt atkalizmantošanas nosacījumu piemērošanas praksi un sagatavot
priekšlikumus par izvirzāmajiem atkalizmantošanas nosacījumiem un kārtību,
kādā šie nosacījumi izvirzāmi.

Iesniegts izskatīšanai MK

6

Lai regulētu numerācijas pārvaldības funkcijas un nodrošinātu MK noteikumu
atbilstību Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.367
„Nacionālais numerācijas plāns”, izstrādāt grozījumus Ministru kabineta
2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.45 “Numerācijas pārvaldīšanas kārtība,
izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi”

Izstrādāts noteikumu projekts un ievietots mājas
lapā

7

Izsludināts VSS

7

Iesniegts izskatīšanai MK
5.8.

Pilnveidot valsts IKT pārvaldību

Izstrādāts informatīvā ziņojuma projekts un
nosūtīts iestādēm pirms sēdes

5

Iesniegts informatīvais ziņojums izskatīšanai VSS

5

MK.PROT-55#19 2) Izvērtēt nepieciešamību VARAM kompetencē esošajos normatīvajos aktos par
1.punkts;
reģistru un valsts informācijas sistēmu uzturēšanas kārtību noteikt veicamajai
27.10.2015.
darbībai atbilstošu būves vai telpu grupas lietošanas veidu, kā arī nodrošināt, ka
par reģistrāciju atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par informācijas ievietošanu
attiecīgajā reģistrā vai informācijas sistēmā, balstās uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objektu raksturojošiem datiem (tai
skaitā lietošanas veidu) un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu
izvērtējumu, informāciju par izmaiņu ieviešanai nepieciešamo finansējumu un
sagatavotos normatīvo aktu projektus.

Izstrādāts izvērtējums (informatīvais ziņojums) un
ievietots mājas lapā

6

Izsludināts VSS

6

Iesniegts izskatīšanai MK

7

Ja nepieciešams, Izstrādāti normatīvo aktu projekti
un ievietoti mājas lapā

6

Izsludināts VSS

6

Iesniegts izskatīšanai MK

7

Izstrādāts informatīvā ziņojuma projekts un
ievietots mājas lapā

9

Izsludināts VSS

9

3) Izstrādāt informatīvo ziņojumu par īstenotajiem projektiem un priekšlikumus
par valsts informācijas sistēmu attīstību.
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EPD (VISN)

30.12.2016.

EPD (VISN)

05.06.2016.

EPD (VISN)

01.07.2016.

EPD (ISPN)

01.01.2017

EPD (ISPN)

12.05.2016.

PPD (EPN)

01.08.2016.

EPD (VISN)

01.12.2016.

EPD (VISN,
IPD)

12

21.01.2016 VSS 1) Sagatavot izskatīšanai Valsts sekretāru 2016.gada 12.maija sanāksmē
prot. Nr. 3, 34.§, informatīvo ziņojumu Par Valsts informācijas sistēmas darbam ar ES
2.2. apakšpunkts dokumentiem (ESVIS) izmantošanu un priekšlikumiem tālākai rīcībai..

MK.NOT-71
10.punkt,
24.01.2006.

31.12.2016.

24.01.2006.

Iesniegts izskatīšanai MK

11

6. Mērķis - Nodrošināt VARAM darbības ilgtspējību
6.1.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019. izstrāde

02.12.2014.
Nodrošināta ministrijas darbības vidējā termiņa plānošana tās kompetencē
noteikumu Nr. esošajās politikas jomās saistībā ar kompetencē esošo nozaru apstiprinātajiem
737 53.punkts politikas plānošanas dokumentiem
28.04.2015.
instrukcijai Nr.3

Stratēģijas struktūras sagatavošana

6

Sākotnējā projekta izstrāde, t.sk. Budžeta
programmu daļas sagatavošana
Diskusijas ar VARAM sektoriem un padotības
iestādēm (~1x mēnesī)

6

31.10.2016.
9

KD (SIAN), BFD,
sektoru VSV

7, 8, 9

KD (SIAN), BFD,
sektoru VSV,
departamenti

Iesniegšana vadībai

6.2.

Nozares apdraudējuma samazināšanas plāna sagatavošana

Sagatavots plāns, izvērtēti iespējamie nozares apdraudējumi un apzinātas un
noteiktas plānotās rīcības

Iesniegts plāns vadībai apstiprināšanai

6.3.

Baltijas ministru padomes Latvijas Prezidentūras ietvaros organizēt un nodrošināt sagatavošanos
ministru (t.sk. vecāko amatpersonu) sanāksmēm

Nodrošināta Baltijas ministru sanāksmes

Nodrošināta Baltijas Vides ministru sanāksme

10

7

5

6.4.

Nodrošināt VARAM kompetences uzdevumu veikšanu, lai 2016.gadā Latvija iestātos OECD

Veikti visi uzdevumi, sagatavoti nepieciešamie pamatojumi un dokumentācija
ministrijas kompetences jomās, lai Latviju uzņemtu OECD

Nodrošināta OECD iestāšanās saistību izpilde
VARAM kompetences jomā

6.5.

Nodrošināt sagatavošanos un dalību ANO Vides asamblejā un ANO augsta līmeņa politikas forumā
par ilgtspējīgu attīstību

Sagatavoti nostāju un uzrunas projekti dalības nodrošināšanai

Nodrošināta dalība ANO Vides asamblejā un ANO
augsta līmeņa politikas forumā

6.6.

Ministrijas valdījuma esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas procesa juridiskā revīzija un
pilnveidošana

6.7.

Ministrijas iekšējo normatīvo aktu juridiskā revīzija un pilnveidošana

Publiskas
Veikta ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas procesa
personas finanšu juridiskā revīzija un pilnveidošana
līdzekļu un
mantas
izšķērdēšanas
novēršanas
likuma 6.2 pants

Orhūsas konvencijas V nacionālā ieviešanas ziņojuma sagatavošana saskaņā ar Apvienoto Nāciju
Organizācijas konvencijas „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”

5

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesa
juridiskās revīzijas veikšana

Katra Konvencijas dalībvalsts nosaka kontaktpersonu (national focal point), kuras
uzdevums ir veicināt informācijas apmaiņu ar Konvenciju saistītajos jautājumos.
Konvencijas kontaktpersonas pienākumos cita starpā ietilpst:
1) sekot aktualitātēm Konvencijas jomā Latvijā, Eiropas Savienībā (turpmāk – ES)
un ANO;
2) nodrošināt kārtējā Konvencijas nacionālā ieviešanas ziņojuma sagatavošanu;
3) nodrošināt Latvijas pārstāvību Konvencijas pušu sanāksmēs un darba grupās
ANO ietvaros, kā arī attiecīgajā ES Padomes darba grupā.

23

KD (SSESKN),
sadarbībā ar
sektora VSV un ND

7

31.07.2016.

KD (SSESKN),
sadarbībā ar vides
sektoru

10

30.12.2016.

JD (JN)

30.12.2016.

JD (JN)

17.06.2016

JD (JN)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo
īpašumu pārvaldības kārtības pilnveidošana

11

8

10

12

Latvijas pārstāvības nodrošināšana Konvencijas
pušu sanāksmēs un darba grupās ANO ietvaros, kā
arī attiecīgajā ES Padomes darba grupā.

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana un nosūtīšana
Orhūsas Konvencijas Sekretariātam ANO
Pamatojums: Konvencijas 10.pants. Konvencijas
pušu IV sanāksmē (29/06/2011-01/07/2011) tika
pieņemts Lēmums (decision IV/4
(ECE/MP.PP/2011/2/Add.1), kas noteic prasības
nacionālo ziņojumu izstrādei un iesniegšanai

30.09.2016.

KD (SSESKN),
sadarbībā ar
sektoru VSV un ND

12

Orhūsas Konvencijas V Nacionālā ziņojuma
(turpmāk – Ziņojums) izstrāde

KD (SIAN) sadarbībā
ar vides un reģionu
sektoru

31.10.2016.

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līguma vienotas
formas ieviešana un noslēgšana

MK.PROT 45#45 Veikta ministrijas iekšējo normatīvo aktu juridiskā revīzija un pilnveidošana,
Ministrijas iekšējo normatīvo aktu juridiskās
13.punkts
nodrošinot tiesību aktu projektu sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai
revīzijas veikšana
26.08.2014.
Ministru kabinetā, ievērojot Ministru kabineta 26.08.2014 sēdes protokola Nr.45
45.§ 13.punktā noteiktos principus
Ministrijas iekšējo normatīvo aktu juridiskās
revīzijas rezultātā identificēto grozāmo iekšējo
normatīvo aktu grozījumu sagatavošana

Likums „Par
1998.gada
25.jūnija Orhūsas
konvenciju par
pieeju
informācijai,
sabiedrības dalību
lēmumu
pieņemšanā un
iespēju griezties
tiesu iestādēs
saistībā ar vides
jautājumiem”

30.07.2016.

KD (SSESKN),
sadarbībā ar
sektora VSV
10

Ministrijas iekšējo normatīvo aktu juridiskās
revīzijas rezultātā identificēto grozāmo iekšējo
normatīvo aktu grozījumu pieņemšana
6.8.

KD

9

Nodrošināta Baltijas Reģionālo ministru sanāksme

KD

6

7,8

10,11

16.12.2016.

6.9.

Veikt juridisko ekspertīzi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada
plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu regulējošo normatīvo aktu projektiem

6.pielikums
Informatīvajam
ziņojumam par
Eiropas Savienības
struktūrfondu un
Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta,
Norvēģijas finanšu
instrumenta un
Latvijas un Šveices
sadarbības
programmas
investīciju progresu
līdz 2015.gada
31.decembrim

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu regulējošo normatīvo
aktu projektu juridiskā ekspertīze

Nodrošināta juridiskā ekspertīze VARAM pārziņā
esošo ES fondu investīciju specifisko atbalsta
mērķu ieviešanas tiesību aktu projektu un to
grozījumu juridiskā ekspertīze

6.10.

Apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšana Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu
atklāta konkursu ietvaros

MK.NOT-35
12.01.2016.;
MK.NOT-69
26.01.2016.
noteikumi Nr. 69

Nodrošināta apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšana Emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursu ietvaros

Apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšana Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu
atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos
arhitektūras pieminekļos”

6

Apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšana Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu
atklāta konkursa Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkas

7

Eiropas teritoriālās sadarbības programmas regulējošo normatīvo aktu projektu juridiskā
ekspertīze

Eiropas
Kaimiņattiecību
instrumenta ietvaros
īstenojamo Eiropas
Strukturālo un
investīciju fondu
mērķa "Eiropas
teritoriālā sadarbība"
programmu vadības
likuma 14.panta 1.5.punkts.

Nodrošināta Eiropas teritoriālās sadarbības programmas regulējošo normatīvo
aktu projektu juridiskā ekspertīze

Eiropas teritoriālās sadarbības programmas
regulējošo normatīvo aktu projektu juridiskā
ekspertīze pirms izsludināšanas VSS un
iesniegšanas MK

6.12.

Juridiskais atbalsts Vadošās iestādes izveidotajā apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas komisijā

Eiropas Savienības
struktūrfondu un
Kohēzijas fonda
2014.—2020.gada
plānošanas perioda
vadības likums
28.panta piektā daļa

Nodrošināts juridiskais atbalsts Vadošās iestādes izveidotajā apstrīdēšanas
iesniegumu izskatīšanas komisijā

Dalība Vadošās iestādes izveidotajā apstrīdēšanas
iesniegumu darba grupā saskaņā ar Vadošās
iestādes pieprasījumu un komisijas sēžu darba
plānu

9

6.13.

Nodrošināt priekšlikumu sagatavošanu JPI 2017.-2019.gadiem finanšu līdzekļu piešķiršanai
ministrijas funkciju izpildei

1) Budžeta izdevumu pārskatīšana 2017.-2019.gadiem

Iesniegta FM pieprasīta informācija budžeta
pārskatīšanai

8

5

2) Jauno politikas iniciatīvu iesniegšana FM un pārresoru koordinācijas centrā līdz Iesniegtas JPI FM un PKC
jautājuma izlemšanai Ministru kabinetā, plānojot VARAM nozaru budžeta
maksimāli pieļaujamo apjomu 2017.-2019.gadam

6.15.

Sociāli atbildīgas iestādes tēla veidošana

Nodrošināta sekmīga Latvijas dalības Eiropas Komisijas kampaņā - Eiropas Mobilitātes nedēļa 2016

Dalība Lielajā talkā

4

2) Nodrošināta Asinsdonoru dienas norise Ministrijas darbiniekiem

Asinsdonoru diena VARAM

6

3) Nodrošināta labdarības akcija, kurā piedalās Ministrijas darbinieki

Labdarības akcija VARAM

Nodrošināta sekmīga Latvijas dalības Eiropas Komisijas kampaņā - Eiropas
Mobilitātes nedēļa 2016 (16.-22.09.), īstenojot konkursu "Draudzīgs
velosipēdistam"

Uzaicinājums pašvaldībām piedalīties EMN un
konkursā "Draudzīgs velosipēdistam" sadarbībā ar
Prospero

24

31.12.2016.

JD (PTNN)

9

30.09.2016

JD (PTNN)

10;11.
12

31.12.2016

JD (PTNN)

22.08.2016.

BFD, Sektoru VSV/
budžeta izpildītāji

8

1) Nodrošināta Ministrijas dalība Lielajā talkā

Pieteikumu konkursā izvērtēšana

JD (PTNN)

7;8

6.11.

6.14.

30.12.2016.

BFD; Sektoru VSV/
budžeta izpildītāji

30.12.2016.

SAN

22.09.2016.

SAN

11
12

5

9

Konkursa uzvarētāju apbalvošana- EMN norises
laikā
6.16.

Nodrošināt pārraudzību pašvaldību finansiālo darbību jautājumos, kas saistīti ar izdarītajiem
aizņēmumiem, sniegtajiem galvojumiem un plānotajiem aizņēmumiem un galvojumiem.

6.17.

6.18.

MK.NOT-196
5.punkts
25.03. 2008

9

Nodrošināt finanšu izvērtējumu pašvaldību finanšu darbībā, kā arī, ja
nepieciešams, sniegt pašvaldībām ieteikumus turpmākajai finansiālajai darbībai
(vienu reizi mēnesī)

Dalība Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomē

Nodrošināt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) atbildīgās iestādes funkciju
izpildi attiecībā uz projektu rezultātu monitoringu

Atgūti neatbilstoši veiktie izdevumi (šobrīd indikatīvi 9 projekti)

Uzraudzīt finansējuma saņēmēju veiktās
neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas atbilstoši
atmaksas grafikam

Nodrošināt 2007.-2013.gada plānošanas perioda atbildīgās iestādes funkciju izpildi attiecībā uz ES 01.03.2007
fondu aktivitāšu un projektu uzraudzību, kontroli, finanšu vadību
Eiropas
Savienības
struktūrfondu un
Kohēzijas fonda
vadības likuma
13. un 18.pants

1) Nodrošināt līdz 2015.gada 31.decembrim nepabeigtā projekta „Jūrmalas
ūdenssaimniecības attīstības III kārta” uzraudzību

Gūt pārliecību par projektā plānoto rezultātu
sasniegšanu

4

2) Nefunkcionējošā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie
gudrona dīķi” sanācijas darbi” ieviešanas uzraudzība

Informācijas sagatavošana Eiropas Komisijai par
ierosinātajiem grozījumiem lielajā projektā
(konkrēts apjoms nenosakāms; informācija tiek
sniegta, balstoties uz EK pieprasījumu)

6

5 atzinumi par projekta ietvaros plānoto 3
iepirkumu (sanācijas darbu, sanācijas darbu
uzraudzības un juridisko pakalpojumu sniegšanas)
dokumentācijas pirmspārbaudes rezultātiem

3

6

9

12

12

2

6

7

3) 4 e-veselības projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietā, nodrošinot
tehniskā satura novērtējuma un funkcionalitātes pārbaudi
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu
attīstība” ietvaros

6.19.

Nodrošināt 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanu (atbilstoši apstiprinātajam vadošās
01.03.2007
1) Sagatavota un vadošai iestādei (FM) iesniegta noslēguma ziņojuma daļa par
iestādes (FM) grafikam un uzdevumiem) par VARAM kompetencē esošām aktivitātēm un
Eiropas
VARAM kompetencē esošo ES fondu līdzfinansēto pasākumu, aktivitāšu un
apakšaktivitātēm, kā arī projektu pēcuzraudzības laikā nodrošināt izmaksātā ES fonda finansējuma
Savienības
projektu ieviešanu
saglabāšanu attiecīgā atbalsta jomā
struktūrfondu un
Kohēzijas fonda
vadības likuma
13. pants un uz
likuma pamata
izdotie 18.pantā
minētie MK
noteikumi

25

IUD direktora
vietnieks

31.12.2016.

IUD

10.07.2016

IUD (PUN)

30.12/2-16

IUD (PUN un
TSPKN)

30.12.2016

IUD (PUN)
EPD
PPD

30.12.2016

IUD (PUN)

9

3 atzinumi par projekta ietvaros noslēgto
iepirkumu līgumu pārbaužu rezultātiem un
indikatīvi 12 atzinumi par maksājumu dokumentu
atbilstību noslēgtajiem iepirkumu līgumiem
(pastāvīgi veicams uzdevums atbilstoši noslēgto
iepirkumu līgumu noteikumiem)
4 atzinumi par projekta ieviešanas ceturkšņa
pārskatiem

30.12.2016.

12

1

4

7

10

Veikt projekta auditu vadību, risināt radušos
problēmjautājumus un veikt konstatējumu
izvērtēšanu atbilstoši auditoru noteiktajam
grafikam.
Pēc Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma
veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietā,
nodrošinot tehniskā satura novērtējuma un
funkcionalitātes pārbaudi un sagatavot pārbaudes
ziņojumu

6

9

12

1) Veikt 138 projektu datu salīdzināšanu ES fondu
vadības informācijas sistēmā un datu precizēšanu,
lai nodrošinātu sekmīgu plānošanas perioda
slēgšanu

4

2) Sagatavot un iesniegt vadošai iestādei (FM)
noslēguma ziņojuma daļu par pasākumu,
aktivitāšu un projektu ieviešanu, sniedzot
problēmjautājumu risinājumus, secinājumus un
skaidrojumus par novirzēm no plānotā apjoma

4

3) Pārbaudīt un saskaņot Vadošās iestādes veiktos
papildinājumus noslēguma ziņojumā par ES fondu
aktivitāšu un projektu ieviešanu (izpildes termiņš ir
indikatīvs, var mainīties atbilstoši vadošās iestādes
(FM) pieprasījumam)

6

12

2) Sagatavot un iesniegt sertifikācijas iestādei apliecinājums par noslēguma
Sagatavot un iesniegt sertifikācijas iestādei
izdevumu deklarāciju iesniegšanai Eiropas Komisijai par kopējo finansējumu EUR noslēguma apliecinājumu izdevumu deklarācijas
643 363 506 apmērā
iesniegšanai Eiropas Komisijai

6

3) Apkopoti un izvērtēti dati par ES fondu ūdenssaimniecības projektu realizācijas Apkopot, izvērtēt un ievadīt reģistrā finansējuma
rezultātā izveidotajiem pieslēgumiem centralizētajiem ūdensapgādes un
saņēmēju iesniegtos datus, sniegt informāciju
kanalizācijas tīkliem
Vadošai iestādei un citām institūcijām

6

4) Sagatavots horizontālo prioritāšu īstenošanas ziņojums un iesniegts vadošai
iestādei (FM) un horizontālo prioritāšu koordinācijas iestādei

4

Apkopot informāciju no 220 projektu horizontālo
prioritāšu pārskatiem un sagatavot horizontālo
prioritāšu īstenošanas ziņojumu un iesniegt
Vadošai iestādei un horizontālo prioritāšu
koordinācijas iestādei
5) Nodrošināt 220 projektu pēcuzraudzību 5 gadus pēc pēdējā maksājuma
3) Uzraudzīt finansējuma saņēmēju veiktās
veikšanas, tai skaitā 2016.gadā:
atmaksas par neatbilstoši veiktiem izdevumiem
-) uzraudzīt neatbilstoši veikto izmaksu atmaksas indikatīvi 173 335 EUR apmērā; atbilstoši atmaksas grafikam
-) analizēt auditoru konstatētās situācijas un izvērtēt konstatējumus attiecībā uz
projektos veikto izdevumu attiecināmību, sniedzot pamatojumu un pierādījumus 4) Veikt auditu vadību, risināt radušos
pārkāpumu neesamībai, lai nodrošinātu apgūtā ES fondu finansējuma
problēmjautājumus un veikt konstatējumu
saglabāšanu attiecīgajam finansējuma saņēmējam un novērstu izdevumu
izvērtēšanu atbilstoši auditoru noteiktajam
atzīšanu par neatbilstoši veiktiem
grafikam (uzdevums veicams, ievērojot auditoru
konstatējumus)

12

12

12

MK.PROT-64#44 6) Izstrādāts informatīvais ziņojums par darbības programmas „Infrastruktūra un 1) Pārbaudīt elektronisko pakalpojumu ieviešanas
7.punkts;
pakalpojumi” 3.2.2.1.1 apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko
plānus un apkopot informāciju Ministru kabinetā
13.11.2012.
pakalpojumu attīstība” līdz 2015.gada beigām pabeigto 45 projektu ieviešanas
iesniedzamajam ziņojumam
plānu izvērtēšanu un uzraudzību
2) Izstrādāt informatīvā ziņojuma projektu un veikt
iekšējo, ārējo saskaņošanu

9

10

3) Iesniegt ziņojumu izskatīšanai MK
MK 15.12.2009
noteikumu
Nr.1487
50.punkts

6.20.

2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda starpniekinstitūcijas funkciju izpilde attiecībā
uz projektu pēcuzraudzību

IUD (PUN)
EPD
PPD

11

7) Apkopota un iesniegta CFLA informācija par 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes „Dalītas Saņemt un analizēt informāciju par projektu
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” 18 projektu finansiālo ilgtspēju, finansiālo ilgtspēju, kā arī noteikto mērķu un
mērķu un aktivitāšu sekmīgu īstenošanu pēcuzraudzības periodā
aktivitāšu sekmīgu īstenošanu

4

IUD (PUN)

1) Uzraudzīta projekta Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros veiktās pēcuzraudzības pārbaudes
ziņojumos minēto ieteikumu ieviešana

Izskatīt iesniegto pamatojošo dokumentāciju un
sniegt atzinumus finansējuma saņēmējiem par
izteikto ieteikumu ieviešanas atbilstību
normatīvajiem aktiem un, ja nepieciešams, veikt
darbības finansējuma atgūšanai

6

30.06.2016

IUD

2) Uzraudzīta projekta Nr.2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo atkritumu
apsaimniekošana sistēmas izveide, 1.kārta” funkcionalitāte un finansiālā ilgtspēja
saistībā ar bīstamo atkritumu apjomiem, kas tiek ievesti uzbūvētajā poligonā
„Zebrene”

Izvērtēt un informēt Vadošo iestādi par projekta
funkcionalitāti un finansiālo ilgtspēju saistībā ar
bīstamo atkritumu apjomiem, kas tiek ievesti
uzbūvētajā poligonā „Zebrene”, lai Vadošā iestāde
līdz attiecīgā gada 30.aprīlim par to varētu
informēt Eiropas Komisiju.

4

10.04.2016

IUD

31.12.2016.

JD (JN)

7. Mērķis - Paaugstināt iestādes darbības efektivitāti, tai skaitā mazinot administratīvo slogu un nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu
7.1.

Ministrijas kapitālsabiedrību pārvaldības procesa optimizēšana un pilnveidošana

Publiskas personas 1) Veikt Ministrijas kapitālsabiedrību pārvaldības procesa optimizēšanu un
kapitāla daļu un pilnveidošanu
kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma
12.panta trešā daļa
un 66.pants

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanas procesa
juridiskā revīzija

7

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanas kārtības
grozījumu izstrāde un apstiprināšana

7

Atbildīgā darbinieka funkcijas nodrošināšana

Kapitālsabiedrību finanšu analīzes nodrošināšana

26

JD (JN)
BFD (direktors)

6

JD (JN)

12

JD (JN)
BFD (direktors)

7.2.

7.2.1.

MK.PROT-34#37; 2) Izstrādāt informatīvos ziņojumus „Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko
11.06.2013.
rīcību saistībā ar akciju sabiedrību „„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs”” un „Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju
sabiedrību „Elektroniskie sakari””

Iesniegts MK 2 informatīvie ziņojumi

MK.PROT-17#54 3) Izstrādāts informatīvais ziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
7.punkts;
„Vides investīciju fonds” tālāko darbību.
02.04.2013.

Iesniegts MK informatīvais ziņojums

6

Ministrijas darbinieku amata aprakstu pilnveidošana atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogā norādītajai papildu informācijai

30.11.10.
noteikumu
Nr.1075 29.1
punkts.

Investīciju sektors

3
5

Iesniegti vadībai apstiprināšanai vienotā kārtība

2) Aktualizēti visi ministrijas darbinieku amata apraksti un ministrijas padotībā
esošo iestāžu vadītāju amata apraksti atbilstoši jaunajām prasībām. Sniegts
nepieciešamais konsultatīvais atbalsts vadītājiem.

Vides sektors

12

IKT sektors

10

Jauna mācību veida ieviešana Ministrijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai

Nodrošināta ministrijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, izmantojot
ministrijā esošās kompetences.

Izstrādāts mācību plāns 2016.gadam.

Personāla dokumentu aprites papīra formātā samazināšana

Sekmēta Horizon Personāla moduļa lietošana ministrijas padotībā esošajās
iestādēs. 2.Samazināta dokumentu aprite papīra formā, nodrošinot iesniegumu
iesniegšanu Horizon Web sistēmā par vienreizējiem maksājumiem (pabalsti) un
personas datu izmaiņām.

7.3.2.

7.3.3.

Ministrijas elektronisko dokumentu arhivēšanas uzsākšana

ESVIS sistēmas izmantošanas veicināšana, problēmjautājumu risināšana un ziņošana sistēmas
izstrādātājiem par konstatētajām nepilnībām un nepieciešamajiem uzlabojumiem

ND (PN)

8
2
11

12

Konsultatīvu un izglītojošu tikšanos organizēšana
ministrijas padotībā esošajām iestādēm par
Horizon Personāla moduļa un WEB moduļa
lietošanu.
10

ND (PN)
BFD

Ministrijas dokumentu pārvaldības pilnveidošana:

Ministrijas dokumentu aprites pāreja uz sistēmu NAMEJS

ND PN

6

Plašāku Horizon WEB lietošanas iespēju ieviešana

7.3.1.

IPD

30.12.2016.

1) Izstrādāti vienoti ieteikumi amata aprakstu izstrādei.

Ieviest ministrijas darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanu, izmantojot ministrijā esošās
zināšanas un prasmes.

7.3.

30.06.2016.

01.01.2017.

Administratīvais sektors

7.2.3.

VAD
JD (JN)

Personālvadības pasākumi (t.sk nodarbināto profesionalitātes celšana) administratīvā kapacitāte:

Reģionālais sektors

7.2.2.

01.11.2015.

30.12.2016.

Uzsākts ieviešanas process daudzfunkcionāla elektronisko dokumentu aprites
sistēmai ministrijā

Izveidot sistēmu ministrijas elektroniski parakstīto dokumentu nodošanai
Nacionālajā arhīvā

Nodrošināta ministrijas pilnīga ar ES saistītu dokumentu aprite un nostājas
(pozīciju, instrukciju) projektu sagatavošana ESVIS sistēmā

27

Sagatavošanās programmas ieviešanai

6

ND (LN)
KD (SIAN)

Programmas ieviešana un darbinieku apmācības

12

Konsultācijas lietotājiem un nepieciešamo izmaiņu
identifikācija un definēšana

12

Elektronisko dokumentu sagatavošana arhivēšanai

ND (LN)

6

Arhivēšanas matricas pielāgošana VARAM
dokumentu pārkopēšanai

7

Arhivējamo dokumentu atlase ALS sistēmā

8

Sistēmas izmantošanas veicināšana VARAM
ietvaros, t.sk., konstatēto problēmjautājumu
risināšana.

12

KD (SSESKN)

7.3.4.

Līdzdalība pilotprojektā ESVIS funkcionalitātes pilnveidošanai un uzlabošanai

Nodrošināta iespēja dokumentu apritei starp tiešās valsts pārvaldes iestādēm
darbam ar ierobežotas pieejamības informāciju un informāciju dienesta
vajadzībām

7.4.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iekšējie noteikumi par Eiropas Savienības
fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanu

Noteikt kārtību, kādā ministrijā tiek īstenota tehniskās palīdzības projektu vadība, Iesniegt iekšējo kārtību ministrijas vadībai
projektu īstenošanā iesaistīto struktūrvienību un to darbinieku pienākumi un
apstiprināšanai
sadarbība ar Nodrošinājuma departamentu.

9

30.09.2016.

ND direktora
vietniece
JD

7.5.

Piedalīties darba grupas darbā par jauna Profesiju klasifikatora izstrādāšanu

Sagatavoti priekšlikumi Labklājības ministrijas vadībai jaunu MK noteikumu
projekta par Profesiju klasifikatoru izstrādāšanai

7

01.08.2016.

ND direktora
vietniece

7.6.

Tehniski-materiālās bāzes nodrošināšana

Priekšlikumi par valsts pārvaldes iestādēs un valsts
kapitālsabiedrībās esošo profesiju atbilstību
Profesiju klasifikatoram, jaunu profesiju iekļaušanu
Profesiju klasifikatorā

9

LM.RĪK-24
01.03.2016.

Programmas testēšana, dažādu funkciju pārbaude,
priekšlikumu izvirzīšana sistēmas uzlabošanai

4

ND (LN)
PPD
KD (SSESKN, SIAN)

30.12.2016

7.6.1.

Iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā ministrija veic publiskos iepirkumus” izstrāde, pielāgojot to
jaunajam Publisko iepirkumu likumam, tādējādi uzlabojot un pilnveidojot VARAM iepirkumu
procesu, veicot iepirkumus no dažādām budžeta apakšprogrammām un finansējumiem.

Nodrošināta iepirkumu veikšana atbilstoši jaunajam Publisko iepirkumu likumam Izstrādāti iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā
ministrija veic publiskos iepirkumus”, saskaņojot to
ar visiem ministrijas sektoriem.

7.6.2.

Jauna dokumenta tipa ieviešana Horizon WEB vidē

Plašāku Horizon WEB lietošanas iespēju ieviešana

Pilnveidots Horizon WEB modulis, tādējādi
izveidojot pārskatāmu darbinieku obligāto
veselības pārbaužu grafikus

7.6.3.

Civilās aizsardzības nodrošināšanas pasākums

Nodrošināt civilās aizsardzības pasākumu izpildi ministrijā

Veikta darbinieku apmācība par civilo aizsardzību,
saskaņā ar plānu

7.6.5.

Vebināru nodrošināšanas tehnisko risinājumu ieviešana

Interaktīvo prezentāciju un apmācības nodrošināšana interneta vidē ar
informācijas apmaiņas iespēju starp prezentētāju un skatītājiem (teksta čata un
balss sakaru veidā )

Pieejamo programmatūras risinājumu izpēte
Risinājuma ieviešana un testēšana

9

Telpu fizikālo parametru kontroles iespēja - temperatūras monitorings un
piekļuves kontrole

Pieejamo tehnisko risinājumu apzināšana

9

7.6.6.

7.8.

7.9.

Servertelpu piekļuves un monitoringa sistēmas ieviešana

Jaunu biroja telpu nodrošināšana ministrijai Kronvalda bulvārī 6

MK.PROT 11#28 Izstrādāt informatīvo ziņojumu, sadarbībā ar VNĪ, par projekta izpildes gaitu un
16.08.2012.;
līdzekļu izlietojumu laika grafika nobīdi
MK.RĪK-88
26.02.2014.g

Ministrijas mājas lapas pilnveidošana

1) Veikt atbildības sadali par Ministrijas mājas lapā ietverto informāciju

2) Adaptīvais dizains (darbojas uz portatīvajām ierīcēm), funkcionalitātes
paplašināšana, jauna dizaina izstrāde
7.10.

Uzlabot Ministrijas pamatlīdzekļu uzskaites sistēmu, nodrošināt dokumentu elektronisku apriti

Horizon IS WEB pamatlīdzekļu kustības moduļa ieviešana (pilotprojekts) un
ziņojuma sagatavošana vadībai par turpmāko moduļa pielietojumu

7.12.

Gada pārskata kvalitātes uzlabošanai, pilnveidot grāmatvedības politiku, ieviešot Valsts kontroles
ieteikumus

7.13.

Nodrošināt ministrijas un padotības iestāžu iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanu, sniedzot
nepieciešamos ieteikumus darbības pilnveidošanai

Iekšējā audita likums
Eiropas Strukturālo un
investīciju fondu mērķa
"Eiropas teritoriālā
sadarbība" programmu

6

Izstrādāts informatīvā ziņojuma projekts un
ievietots mājas lapā

10

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai MK

12

Sagatavots rīkojums, kurā noteikti atbildīgie par
tīmekļa vietnes katras sadaļas informācijas
uzturēšanu un aktualizēšanu atbilstoši faktiskajai
situācijai.
Tehniskās specifikācijas izstrāde
Horizon IS WEB pamatlīdzekļu kustības moduļa
ieviešana

6

30.12.2016.

ND
BFD
JD (JN)

30.09.2016.

SAN sadarbībā ar JD
un VSV

9

ND (NN)
SAN

9

31.12.2016.

BFD (GN)
ND

31.12.2016.

BFD (BN)

30.11.2016.

BFD

12
12

Ieviest Horizon IS Budžeta moduļi (atskaites)
padotības iestādēs

12

Pilnveidot iekšējo kārtību, t.sk. nosākot resorā vienotus principus ēku, telpu
remontu uzskaitei

Iesniegta vadībai iekšējās kārtības grozījumi

11

Veikti 19 auditi

Profesionalitātes paaugstināšanas pasākumi dalība apmācību pasākumos, zināšanu
pilnveidošana un pieredzes apmaiņa ar citām
ministrijas struktūrvienībām vai citu pārrobežu

28

ND (NN)

8

12

Ieviest Horizon IS Budžeta moduļi padotības iestādēs, t.sk. atskaišu sagatavošana Veiktas konsultācijas/ apmācības
(konsultācijas, apmācības);

Uzlabot finanšu vadības sistēmu padotības iestādēs

10

Risinājuma ieviešana un testēšana

vadībai iesniegts ziņojums par turpmāko moduļa
pielietojumu
7.11.

ND (NN)
JD

12 30.12.2016.

AD

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

Uzlabot revīzijas iestādes darbu izpildes procesus

Uzlabot iekšējā audita veikšanas procesu

Metodiskais atbalsts padotības iestādēm komunikācijas speciālistu kapacitātes palielināšanai

Valsts pārvaldes vienotās vizuālās identitātes ieviešana Ministrijā

Regula 1303/2013 1)Izstrādāt un pilnveidot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
audita stratēģiju un jaunu riska vadības modeli 2014.-2020.gadam, ņemot vērā
citu pārrobežu sadarbības programmu revīziju iestāžu labo praksi

Iekšējā audita
likums

7

Analizēt citu pārrobežu sadarbības programmu
auditu stratēģijas un pārņemt labo praksi, kā arī
veikt apmeklēto auditoru grupu sanāksmju
informācijas analīzi un izstrādāta jaunu pilnveidotu
audita stratēģiju

2) Izstrādāt un pilnveidot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
audita rokasgrāmatu 2014.-2020.gadam, ņemot vērā citu pārrobežu sadarbības
programmu revīziju iestāžu labo praksi

Izstrādāt jaunu pilnveidotu audita rokasgrāmatu

12

30.12.2016.

3) Uzlabot sadarbību ar pārrobežu sadarbības programmu 1.līmeņa kontroles
veicošajām struktūrvienībām un citu pārrobežu sadarbības programmu
auditoriem, paaugstinot revīzijas iestādes darba efektivitāti

Izstrādāti priekšlikumi risku identificēšanai un
problemātisku jautājumu risināšanai sadarbībā ar
1.līmeņa kontroles veicējiem; Dalība BASECAMP
informācijas un pieredzes apmaiņas sistēmā ar citu
pārrobežu
sadarbības
programmu auditoriem
Veicamo uzdevumu
optimizēšanas
izvērtējums,

12

30.12.2016.

1) Uzlabot iekšējā audita veikšanas kārtību un metodiku auditu veikšanas
efektivitātes paaugstināšanai

6

Iekšējā audita likums,
starptautiskie iekšējā
audita standarti

2) Veikt auditējamo aptauju par iekšējā audita izpildi un apmierinātību.

Veikta aptauja par audita struktūrvienības darbu,
apkopota informācija (Sagatavoti priekšlikumi
audita darbības uzlabošanai)

12

Iekšējā audita
likums

3) Izvērtēt iespējas paātrināt ieteikumu ieviešanas procesu un mazināt
patērējamos resursus uzraudzības veikšanai

Iesniegts priekšlikums vadībai par ieteikumu
ieviešanas organizācijas uzlabojumu iespējām

11

1) Apmācības padotības iestāžu komunikācijas speciālistiem par krīžu
komunikāciju un sociālajiem medijiem

Sadarbībā ar Valsts kanceleju noorganizētas
bezmaksas apmācības par krīžu komunikāciju un
sociālajiem medijiem

6

10

2) Pieredzes apmaiņa VARAM resora ietvaros

Seminārs/tikšanās pieredzes apmaiņai, lai
nodrošinātu saskaņotu resora komunikāciju

6

10

1) Izstrādāta un apstiprināta vienota Ministrijas diplomu un atzinības rakstu
forma

Sākotnējā projekta izstrāde

5

Iesniegšana vadība

6

AD

31.10.2016.

SAN

01.11.2016.

SAN
ND (PN)

7

Informatīvo stendu (2gab.) un pārvietojamo
baneru (2gab.) ar Ministrijas jauno vizuālo
identitāti izstrādāšana, izgatavošana un
uzstādīšana (informat.stendu)

2

Apstiprināta Ministrijas iekšējā kārtība, kādā Ministrija nodrošina informācijas
izplatīšanu sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem par tās kompetencē esošajiem
jautājumiem

Sākotnējā projekta izstrāde

6

Iesniegšana vadībai/apstiprināšana

SAN
ND (PN)
JD

11

2) Uzstādīti informatīvi stendi (2gab.) un izgatavoti pārvietojami baneri ar
Ministrijas jauno vizuālo identitāti

29

15.12.2016.

SAN
ND (PN)

Apstiprināšana Heraldikas komisijā

Noteikta kārtība, kādā Ministrija nodrošina informācijas izplatīšanu sabiedrībai un plašsaziņas
līdzekļiem par tās kompetencē esošajiem jautājumiem

AD

elektronisko un papīra dokumentu saglabāšanas
sistēmas pilnveidošana; audita darba dokumentu
veidņu pilnveidošana (Pilnveidota kārtība un
metodika)

Iesniegšana Heraldikas komisijai

7.18.

31.07.2016.

SAN
ND

30.09.2016.

9

SAN

