APSTIPRINU:
Vides pārraudzības valsts biroja
direktors
............................./A.Lukšēvics/
2019. gada 15. janvārī

Atskaite par Vides pārraudzības valsts biroja galveno darbu plāna izpildi 2018. gadā un ceturtajā ceturksnī
Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

Darbības virsmērķis (misijas definējums) –
Novērst vai samazināt fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, rūpniecisko avāriju risku un vides
piesārņojumu, veicināt tiesiskumu un nodrošināt sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā
Vīzija – Vides pārraudzības valsts birojs ir maza, bet efektīva tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas ir atvērta pakalpojumu pieejamībai,
kuri vērsti uz vides ilgtspējīgu attīstību
Darbības virziens: Vides ietekmes novērtējuma nodrošināšana

1.
1.1.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma jomā:

Iesniegumu izvērtēšana par stratēģisko plānošanas
dokumentu izstrādes uzsākšanu un lēmumu sagatavošana par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
D.Dzeguze
1.1.1.
29.12.2018.
I.Jēgere
piemērošanu vai nepiemērošanu.

Kopumā: Izskatīti plānošanas dokumentu izstrādātāju
iesniegtie materiāli un pieņemti 89 lēmumi, t.sk. 67
lēmumi par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras nepiemērošanu un 22 lēmumi par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu.

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
Sagatavotas 23 vēstules par papildu informācijas
pieprasīšanu vai konsultāciju sniegšanu.
1. cet. - Izskatīti plānošanas dokumentu izstrādātāju
iesniegtie materiāli un pieņemti 15 lēmumi, t.sk. 10
lēmumi par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras nepiemērošanu un 5 lēmumi par stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu:
1) Smiltenes novada teritorijas plānojumam 2018.2030. gadam, 2)Ropažu novada teritorijas plānojumam
2019.-2031.gadam,
3)Lokālplānojumam
zemes
vienībai “Viesturi” ar kadastra 94880050069
rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas
pagastā, Valkas novadā, 4) Salas novada teritorijas
plānojumam un Salas novada attīstības programmai
2019.-2025.gadam
un
5)
Lokālplānojumam
zemesgabaliem 4.līnijā 1A (kadastra apzīmējums 1300
007 1303), 5.līnijā 2 (kadastra apzīmējums 1300 007
1206) un Bulduri 1304 (kadastra apzīmējums 1300 007
1304), Jūrmalā.
Sagatavotas 5 vēstules par papildus informācijas
pieprasīšanu vai konsultāciju sniegšanu.
2. cet. – Izskatīti plānošanas dokumentu izstrādātāju
iesniegtie materiāli un pieņemti 15 lēmumi, t.sk. 12
lēmumi par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras nepiemērošanu un 3 lēmumi par stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu:
1)
Viesītes
novada
teritorijas
plānojumam;
2) Lokālplānojumam zemes vienībām Dakstiņu iela 1,
Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un
Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
Valmieras
pilsētas teritorijas
plānojumā
un
3) Detālplānojumam zemes vienībai Baraviku ielā 9
(kadastra apzīmējums 80600040747), Garkalnes
novadā.
Sagatavotas 3 vēstules par papildus informācijas
pieprasīšanu vai konsultāciju sniegšanu.
3. cet. - Izskatīti plānošanas dokumentu izstrādātāju
iesniegtie materiāli un pieņemti 36 lēmumi, t.sk. 30
lēmumi par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras nepiemērošanu un 6 lēmumi par stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu:
1) Jēkabpils pilsētas attīstības programmai 2019.-2025.
gadam; 2) Lokālplānojumam nekustamajam īpašumam
"Vārnukrogs 1801" (kadastra numurs 13000011801
Jūrmalā; 3) Ozolnieku novada teritorijas plānojumam
2019.-2030.
gadam;
4)
Lokālplānojumam
nekustamajam īpašumam Saules ielā 63D, Madonas
pilsētā un Madonas pilsētas daļai starp Gaujas ielu un
Saules ielu, kas groza Madonas novada teritorijas
plānojumu; 5) Pļaviņu novada teritorijas plānojumam
2019.-2030. gadam un 6) Lokālplānojumam
zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā
2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā.
Sagatavotas 13 vēstules par papildus informācijas
pieprasīšanu vai konsultāciju sniegšanu.
4. cet. - Izskatīti plānošanas dokumentu izstrādātāju
iesniegtie materiāli un pieņemti 23 lēmumi, t.sk. 15
lēmumi par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras nepiemērošanu un 8 lēmumi par stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu:
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
1)
Bauskas
novada
teritorijas
plānojumam;
2) Lokālplānojumam teritorijai starp Kaivas ielu,
Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un
Dzelzavas ielu, Rīgā; 3) Lokālplānojumam zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumu 7480110066,
74680110038,
74680110077
un
74680110005
Madlienas pagastā, Ogres novadā; 4) Rojas novada
teritorijas plānojumam; 5) Lokālplānojumam Engures
novada Lapmežciema pagasta teritorijas daļai starp
nekustamo īpašumu “Rīti”, Veco pagasta ceļu, autoceļu
P128 Sloka-Talsi, Rīgas jūras līci un robežu ar
Jūrmalas pilsētu; 6) Lokālplānojumam teritorijai
Eksportostas dienvidu daļai, Rīgā; 7) Lokālplānojumam
nekustamā īpašuma "Raspodiņi" teritorijā, grozot
Salaspils
novada
teritorijas
plānojumu
un
8) Lokālplānojumam daļai no nekustamā īpašuma
“Valsts mežs 94880040040” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 94880010023 rūpnieciskās apbūves
teritorijas izveidošanai Valkas pagastā, Valkas novadā.
Sagatavotas 2 vēstules par papildus informācijas
pieprasīšanu vai konsultāciju sniegšanu.
Kopumā: Izvērtēti iesniegtie plānošanas dokumentu
vides pārskati un sagatavoti 14 atzinumi.

Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk tekstā – arī Birojs)
D.Dzeguze
iesniegto stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros
I.Upena1.1.2. izstrādāto vides pārskatu izvērtēšana un atzinumu sagatavo- 29.12.2018.
Rasuma
šana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
I.Jēgere
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1. cet. - Izvērtēti iesniegtie plānošanas dokumentu
vides pārskati un sagatavoti 7 atzinumi par šādiem
plānošanas dokumentiem: 1) Rēzeknes pilsētas
teritorijas
plānojums
2018.-2030.gadam,
2) Lokālplānojums zemes vienībās ar kadastra
Nr.70010011570,
70010011569,
70010011571,
70010011572, 70010011373 Saules ielā, Madonā,

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
Madonas novadā, 3) Velosatiksmes attīstības plāns
2018.-2020.gadam, 4) Lokālplānojums Ozolnieku
novada, Cenu pagasta, Raubēni, nekustamā īpašuma
“Veclieknas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
54440060041, 5) Lokālplānojums teritorijai Podragā,
Rīgā, zemesgabaliem ar kadastra Nr.0100 077 2061,
Nr.0100 077 2085, Nr.0100 077 0044 un Nr.0100 098
2008, 6) Krievu salas lokālplānojums un 7) Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāns 2018.2035.gadam.
Izsniegts viens lēmums Par Grobiņas novada Medzes
pagasta nekustamā īpašuma „Ūdri” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 64760020026 lokālplānojuma
vides pārskata pārstrādāšanu.
2. cet. – Izvērtēti iesniegtie plānošanas dokumentu
vides pārskati un sagatavoti 5 atzinumi par šādiem
plānošanas
dokumentiem:
1)
Lokālplānojums
nekustamajam īpašumam “Lejas Ruļļi”, Lazdonas
pagastā, Madonas novadā; 2) Eksportostas teritorijas
lokālplānojums; 3) Lokālplānojums Jaunsauriešu ciema
teritorijas daļai; 4) Lokālplānojums nekustamā īpašuma
“Ūdri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
Nr.64760020026, Medzes pagastā, Grobiņas novadā un
5) Lokālplānojums Kundziņsalai un teritorijai starp
Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un
Uriekstes ielu.
3. cet. - Darbi netika plānoti.
4. cet. – Izvērtēti iesniegtie plānošanas dokumentu
vides pārskati un sagatavoti 2 atzinumi par šādiem
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

plānošanas dokumentiem: 1) Ilūkstes novada teritorijas
plānojums un 2) Lokālplānojums zemes vienībām
Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu
iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus
Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (2017.g.).
1. cet. – Darbi netika plānoti.
2. cet. – Nodrošināta informācijas publiskošana Biroja
tīmekļvietnē par Igaunijas Republikas pieņemtu
lēmumu par Igaunijas Harju, Raplas un Pērnavas
apriņķu plānu, kuros noteikts Eiropas standarta platuma
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica 1435 mm izvietojums, apstiprināšanu.

Latvijas Republikas interešu pārstāvība pārrobežu stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējumu realizācijā (konsultāciju
D.Dzeguze
1.1.3. nodrošināšana, t.sk. iesaistīto pušu apzināšana un 29.12.2018.
I.Jēgere
informēšana, sabiedriskās apspriešanas organizēšana).

3. cet. –
• Nodrošinātas pārrobežu konsultācijas saistībā
ar aktualizēto Latvijas Republikas jūras
telpisko plānojumu „Jūras plānojums 2030” un
tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
vides pārskatu (paziņojumi Zviedrijai, Igaunijai
un Lietuvai 2018. gada 13. augustā).
•
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Birojs ir izsludinājis plānošanas dokumenta
Zviedrijas Jūras telpiskam plānojumam
Botnijas
līcī,
Baltijas
jūrā
un
Skagerakā/Kategatā (Swedish Marine Spatial
Plans for the Gulf of Bothnia, the Baltic Sea
and the Skagerrak/Kattegat) Vides pārskata
sabiedrisko apspriešanu, apkopojis sabiedriskās
apspriešanas laikā saņemtos komentārus un
nosūtījis tos Zviedrijas Vides aizsardzības

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

aģentūrai.
4. cet. – Darbi netika plānoti.
Kopumā: Saņemti 16 monitoringa ziņojumi un
ievietoti Biroja tīmekļvietnē. 2017. gadā Birojā
saņemtie 20 monitoringa ziņojumi apkopoti un
iesniegti VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centram”.
1. cet. –
•

Saņemti 5 monitoringa ziņojumi par:
1) Daugavpils pilsētas attīstības programmas un
un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma
2006.-2018. gadam,, 2) Balvu novada teritorijas
plānojuma 2012.-2023. gadam, 3) Smiltenes
novada Palsmanes pagasta teritorijas plānojuma,
4) Smiltenes novada Vaivariņu pagasta
teritorijas plānojuma un 5) Tērvetes novada
teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam
realizāciju.

•

Izsūtītas 40 vēstules, t.sk. 37 pašvaldībām,
VARAM, Finanšu ministrijai un Zemkopības
ministrijai ar atgādinājumu par monitoringa
ziņojumu iesniegšanu 2018. gadā Birojā.

•

2017. gadā Birojā saņemtie 20 monitoringa
ziņojumi apkopoti un iesniegti VSIA “Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram”.

Plānošanas dokumentu īstenošanas monitoringa uzraudzība
un pārskatu pieņemšana, apkopošana, kā arī iesniegšanas
1.1.4. nodrošināšana VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 29.12.2018. D.Dzeguze
meteoroloģijas centrs”.

2. un 3. cet. – Darbi netika plānoti.
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi
4. cet. –
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•

Saņemti 11 monitoringa ziņojumi par:
1) Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
(2015.-2030.) un Rojas novada attīstības
programmas (2015.-2021.), 2) Ķeguma novada
teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam,
3) Auces
novada
integrētās
attīstības
programmas 2012.-2018. gadam un Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.
gadam, 4) Garkalnes novada attīstības
programmas 2013.-2019. gadam un Garkalnes
novada teritorijas plānojuma 2012.-2025.
gadam, 5) Ogres novada teritorijas plānojuma
2012.-2024. gadam, 6) Krāslavas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam,
7) Liepājas
reģionālās
atkritumu
apsaimniekošanas plāna 2014.-2020. gadam,
8) Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.2024. gadam, 9) Liepājas pilsētas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.2020. gadam, 10) Vecpiebalgas novada
attīstības programmas 2013.-2019. gadam un
Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma
2013.-2025. gadam un 11) Ciblas novada
teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam
realizāciju.

•

Izsūtīta 21 vēstule, t.sk. 18 pašvaldībām,
VARAM, Satiksmes ministrijai un Zemkopības
ministrijai ar atgādinājumu par monitoringa
ziņojumu iesniegšanu 2019. gadā Birojā.

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

1.2.

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri

Sākotnējā ietekmes izvērtējuma jomā:

Paredzētās darbības sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu
I. Jēgere
izvērtēšana un lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma
R.Miezīte
piemērošanu vai nepiemērošanu, kā arī lēmumu
1.2.1.
30.04.2018. I.Upenasagatavošana par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo
Rasuma
dabas teritoriju (NATURA 2000) piemērošanu vai
nepiemērošanu.

Kopumā: Darbs sākotnējā izvērtējuma jomā (lēmumu
pieņemšana) vairs neturpinājās, jo to veic VVD.

Kopumā: Izskatīti un izvērtēti 5 paredzētie projekti,
kas pretendē uz ES finansējuma piešķiršanu, un
sagatavoti atzinumi par ietekmes uz vidi novērtēšanu.
I. Jēgere
Paredzēto darbību izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par
R.Miezīte
1.2.2. projektu, kas pretendē uz ES finansējuma piešķiršanu, 29.12.2018. I.Upenaietekmes uz vidi novērtēšanu.
Rasuma

1. cet. - Izskatīts un izvērtēts 1 paredzētais projekts,
kas pretendē uz ES finansējuma piešķiršanu, un
sagatavots atzinums par ietekmes uz vidi
novērtēšanu.
2. cet. - Izskatīti un izvērtēti 4 paredzētie projekti, kas
pretendē uz ES finansējuma piešķiršanu, un
sagatavoti atzinumi par ietekmes uz vidi
novērtēšanu.
3. – 4. cet. – Darbi netika plānoti.

1.3.

Ietekmes uz vidi (turpmāk tekstā - IVN) novērtējumu nodrošināšanas jomā:

Iesniegumu par paredzēto darbību izvērtēšana un lēmumu
sagatavošana par ietekmes uz vidi novērtējumu
1.3.1.
piemērošanu.

29.12.2018.
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V.Maskava

Kopumā: Izvērtēti 12 iesniegumi par paredzēto
darbību un pieņemti 11 lēmumi par ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu un 1 iesniegums
pārsūtīts VVD Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
pēc piekritības:

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
1. cet. – Darbi netika plānoti.
2. cet. - Izvērtēti 2 iesniegumi par paredzēto darbību un
pieņemti 2 lēmumi par ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanu:
1) 03.04.2018. AS “Latvijas valsts meži” derīgo
izrakteņu (kūdras) ieguvei atradnē „Jegorovas purvs”
Baltinavas novadā. 2) 14.05.2018. SIA “HIDROLATS
ČL” čuguna izstrādājumu ražotnes ražošanas jaudas
palielināšanai Liepājā.
3. cet. – Izvērtēti 3 iesniegumi par paredzēto darbību
un pieņemti 3 lēmumi par ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu: 1) 16.07.2018.
SIA „EURO SKANDI AUTO” derīgo izrakteņu
(smilts-grants, smilts) ieguvei atradnē „Cēre”, iecirknī
„Ausekļi” nekustamajā īpašumā „Ausekļi” (zemes
vienības kadastra Nr.9044 003 0041), Cēres pagastā,
Kandavas novadā. 2) 16.07.2018. AS „Putnu fabrika
Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa
pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai īpašumos
“Auda” (kadastra apzīmējums 8070 008 1943),
“Lejieši” (kadastra apzīmējums 8070 008 3088),
“Mežvistas” (kadastra apzīmējums 8070 008 1399).
3) 20.09.2018. A/S “A.C.B.” derīgo izrakteņu (smiltsgrants) ieguvei atradnē “Aizkraukles kreisais krasts
2018. gada iecirknis”.
4. cet. – Izvērtēti 7 iesniegumi par paredzēto darbību:
1) pieņemti 6 lēmumi par ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu: 1) 04.10.2018.
SIA "Pļaviņu DM" derīgo izrakteņu (dolomīta)
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
ieguvei Krustpils novada Variešu pagastā, atradnē
„Aiviekste – kreisais krasts"; 2) 08.10.2018. SIA
„GALLUSMAN” vistu novietņu kompleksa - olu un
olu produktu ražotnes izveidei Tukuma novadā
Jaunsātu
pagastā;
3) 08.10.2018.SIA
„GALLUSMAN” vistu novietņu kompleksa - olu un
olu produktu ražotnes izveidei Ogres novadā
Madlienas pagastā; 4) 20.11.2018. SIA “AREALTY”
ferrokausējumu ražotnes izveidei Liepājā, Brīvības
ielā 103; 5) 28.11.2018. AS “Latvijas valsts meži”
derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei Kuldīgas novada
Rumbas pagasta zemes īpašumā „Valsts mežs
Rumba”; 6) 28.12.2018. SIA „Laflora”
derīgo
izrakteņu (kūdras) ieguvei Jelgavas novada Kalnciema
pagastā.
2) viens iesniegums par SIA “Rīgas Brīvostas flote”
paredzēto darbību – notekūdeņu attīrīšanas ietaišu
uzstādīšanai Meldru ielā 3c, Rīgā, pārsūtīts VVD
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei pēc piekritības.
Kopumā: Sagatavotas 15 programmas ietekmes uz
vidi novērtējumam un 1 programmas grozījumi.

1.3.2.

Programmu sagatavošana paredzēto darbību ietekmes uz
vidi novērtēšanai.

I.Jēgere
V.Maskava
29.12.2018. R.Miezīte
L.Ivanova

1. cet. – Sagatavota 1 programma paredzētajai
darbībai: 08.01.2018. VAS “Latvijas Valsts ceļi”
Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~
0,3 km līdz ~18,9 km pārbūvei.
2. cet. – Sagatavota: 1) 1 programma 05.04.2018. AS
„Latvijas valsts meži” meža meliorācijas sistēmas
„Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūvei Jelgavas novadā. 2) 1
programmas grozījumi 27.04.2018. 2017. gada 24.
novembra izsniegtajā Programmā ietekmes uz vidi
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
novērtējumam vēja elektrostaciju parku „Dobele” un
„Pienava” būvniecībai Dobeles un Tukuma novados.
3. cet. – Sagatavotas 4 programmas IVN veikšanai:
1) 12.07.2018. Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves
lauku paplašināšanai kūdras atradnē „Jegorovas
purvs” Baltinavas novadā. 2) 20.07.2018. SIA "KVL
Baltic" dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu
ieguvei Mārupes novadā 3) 22.08.2018. SIA “Cemex”
smilts-grants un smilts ieguvei atradnes “Praviņas”
iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā
nekustamajā īpašumā “Rudeņi”. 4) 25.09.2018. SIA
“HIDROLATS ČL” čuguna izstrādājumu ražotnes
ražošanas jaudas palielināšanai Liepājā.
4. cet. – Sagatavotas 9 programmas IVN veikšanai:
1) 02.10.2018. SIA „EURO SKANDI AUTO” smiltsgrants un smilts ieguvei atradnes “Cēre” iecirknī
“Ausekļi” Kandavas novada Cēres pagastā
nekustamajā īpašumā “Ausekļi”; 2) 05.11.2018 AS
„Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas
audzēšanas kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu
palielināšanai Ķekavas novadā, 3) 21.11.2018. SIA
„Allseason-K” smilts-grants un smilts ieguvei atradnē
“Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā,
nekustamajā īpašumā “Dziļie atvari; 4) 23.11.2018.
SIA “ERKA” smilts-grants un smilts ieguvei atradnē
“Renda-1989.g.” Kuldīgas novada Rendas pagastā
nekustamajā īpašumā “Mežkalni”; 5) 28.11.2018. SIA
“Fanord”
alumīnija
kausēšanas
iekārtas
rekonstrukcijai un ražošanas jaudas palielināšanai
Daugavpilī; 6) 03.12.2018. AS “A.C.B.” smilts-grants
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
ieguvei atradnē “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018.
gada iecirknī Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā;
7) 07.12.2018. SIA „GALLUSMAN” vistu novietņu
kompleksam - olu un olu produktu ražotnes izveidei
Tukuma novadā, Jaunsātu pagastā; 8) 20.12.2018. SIA
"Pļaviņu DM" dolomīta ieguvei atradnē “Aiviekste –
kreisais krasts” Krustpils novada Variešu un Krustpils
pagastos; 9) 12.12.2018. SIA "Granāti Pluss"
paredzētajai darbībai dolomīta un smilts ieguvei un
dolomīta šķembu ražošanai dolomīta un smilts atradnē
“Granāti” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā,
nekustamajā īpašumā “Granāti”.
Kopumā: Izvērtēti 32 IVN ziņojumi, tā rezultātā izdoti
17 atzinumi par IVN ziņojumiem, 11 IVN ziņojumi
nodoti papildināšanai, 2 IVN ziņojumi – pārstrādāšanai
un apturēta 2 IVN ziņojumu izvērtēšana.

1.3.3. IVN ziņojumu izvērtēšana un atzinumu sagatavošana.

I.Jēgere
V.Maskava
R.Miezīte
29.12.2018.
I.UpenaRasuma
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1. cet. – Izvērtēti 11 IVN ziņojumi, tā rezultātā:
• izdoti 4 atzinumi par IVN ziņojumiem:
1) 22.01.2018. SIA „Baltic Pork” Cūku
audzēšanas kompleksa „Krastmalas” pārbūve
Allažu pagastā; 2) 09.02.2018. SIA „Īpašumi
EG” derīgo izrakteņu – dolomīta ieguve
atradnē
"Saikava"
iecirknī
"Divupe";
3) 28.02.2018. Carnikavas novada domes
atpūtas un sporta parka "Zibeņi" ierīkošana
Carnikavas novadā; 4) 23.03.2018. SIA
„Nordic Plast” polimēru parka un šķiroto
atkritumu loģistiskas centra izveide;
• nodoti 3 IVN ziņojumi papildināšanai:

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

•

•

1) 28.02.2018. S.Ratnieces smilts ieguvei
atradnē "Liepkalni"”; 2) 15.03.2018. SIA
“Ancers” cūku audzēšanas kompleksa “Bunči1” pārbūvei; 3) 22.03.2018. SIA “RT Būve”
kūdras ieguves platības paplašināšanai kūdras
atradnē "Kalnosalas (Beržovkas) purvs".
nodoti 2 IVN ziņojumi pārstrādāšanai:
1) 25.01.2018. Liepājas pilsētas pašvaldības
"Pludmales
un
piekrastes
teritorijas
labiekārtošana un būvobjektu izveide saskaņā
ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas
pludmales
un
piekrastes
attīstība”",
2) 09.03.2018. SIA „Īpašumi EG” dolomīta
ieguvei "Kalna kades I", "Kalna kades II".
apturēta 2 IVN ziņojumu izvērtēšana:
1) 09.03.2017. SIA „Viduskurzemes AAO”
azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un
inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības
paplašināšanai; 2) 15.02.2018. VAS “Latvijas
Valsts ceļi” A10 “Rīga-Ventspils” posma no
km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8
(krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi)
Tukums) rekonstrukcijas.

2. cet. – Izvērtēti 6 IVN ziņojumi, tā rezultātā:
• izdoti 3 atzinumi par IVN ziņojumiem:
1) 08.05.2018. SIA "RT būve" kūdras ieguves
lauku paplašināšanas atradnē “Kalnasalas
(Beržovkas)
purvs”
Kārsavas
novada
Goliševas pagastā. 2) 26.06.2017. SIA
„Īpašumi EG” dolomīta ieguvei derīgo
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

•

izrakteņu atradnē „Dzeņi” iecirkņi „Kalna
kades - 1” un “Kalna kades - 2” Smiltenes
novada Grundzāles pagastā; 3) 12.06.2018.
VAS "Latvijas Valsts ceļi" autoceļa A10 Rīga
– Ventspils posma no km 45,1 līdz km 91,8
(P130 Līgas – Kandava – Veģi) pārbūvei.
nodoti 3 IVN ziņojumi papildināšanai:
1) 21.04.2018. SIA „Ventstone Complex”
dabas gāzes krātuves termināļa būvniecībai;
2) 11.06.2018. SIA “STRABAG” plānotās
smilts – grants un smilts ieguvei;
3) 13.06.2018. AS „Latvijas valsts meži”
derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku
paplašināšana kūdras atradnē „Lielais Aknīstes
purvs (Kūdras fonda Nr.4808)”.

3. cet. – Izvērtēti 8 IVN ziņojumi, tā rezultātā:
• izdoti 6 atzinumi par IVN ziņojumiem:
1) 10.07.2018. SIA “Viduskurzemes AAO”
azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto
atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības
paplašināšanai; 2) 24.07.2018. Liepājas pilsētas
pašvaldības Pludmales un piekrastes teritorijas
labiekārtošanas
saskaņā
ar
tematisko
plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un
piekrastes attīstība”; 3) 10.08.2018. SIA
“STRABAG” smilts-grants un smilts atradnes
“Lido” ierīkošanai Engures novada Smārdes
pagastā; 4) 15.08.2018.
SIA „Ventstone
Complex” dabas gāzes krātuves termināļa
būvniecībai Ventspilī; 5) 05.09.2018. SIA
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

•

„Ancers” cūku audzēšanas kompleksa “Bunči1” pārbūvei Salaspils novadā; 6) 17.09.2018.
AS „Latvijas valsts meži” derīgo izrakteņu
(kūdras) ieguves lauku paplašināšanai kūdras
atradnē „Lielais Aknīstes purvs (Kūdras fonda
Nr.4808)”.
nodoti 2 IVN ziņojumi papildināšanai:
1) 10.08.2018. SIA “Alūksnes putnu ferma”
mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūvei un
ražošanas apjomu palielināšanai 2) 04.09.2018.
no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas
iekārtas
uzstādīšanai
un
ekspluatācijai
Ventspilī, Talsu ielā 69.

4. cet. – Izvērtēti 7 IVN ziņojumi, tā rezultātā:
• izdoti 4 atzinumi par IVN ziņojumiem
1) 30.10.2018. Pašvaldības SIA “Ventspils
labiekārtošanas kombināts” No atkritumiem
iegūtā
kurināmā
reģenerācijas
iekārtas
uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu
ielā 69; 2) 31.10.2018. Smilts ieguvei derīgo
izrakteņu atradnē „Liepkalni” Inčukalna novadā
Inčukalna pagastā; 3) 29.11.2018. VAS “Latvijas
Valsts ceļi” Rīgas apvedceļa A4 Baltezers Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km
pārbūvei; 4) 28.12.2018. SIA “COMPAQPEAT”
kūdras ieguvei kūdras atradnē “Lutināni” Balvu
novadā.
• nodoti 3 IVN ziņojumi papildināšanai:
1) 08.11.2018.
VAS
“Latvijas
Valsts
ceļi” Rēzeknes dienvidu apvedceļa būvniecībai;
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
2) SIA “Apse KL” smilts - grants un smilts
ieguvei derīgo izrakteņu atradne „Blomi"
nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā; 3) 21.12.2018. SIA
“eVan Group” bīstamo atkritumu – izlietoto
katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un
metāllūžņu kausēšanai Liepājā.
Kopumā: Nodrošinātas konsultācijas un Latvijas
interešu pārstāvība pārrobežu ietekmes uz vidi
novērtējuma jomā saistībā ar 4 paredzētajām
darbībām, kurām vērtēta iespējamā pārrobežu ietekme
uz Latvijas teritoriju.

Latvijas Republikas interešu pārstāvība pārrobežu ietekmes
1.3.4.
uz vidi novērtējumu realizācijā.

Atbilstoši
projekta
virzībai

1. cet. – Nodrošināta informācijas publiskošana
Biroja tīmekļvietnē saistībā ar projekta ierosinātāju
pieņemtajiem lēmumiem par gāzes vada Nord –
Stream 2 būvniecību Baltijas jūrā (Dānija, Vācija).
A.Lukšēvics
I.Jēgere

2. cet. –
• Nodrošināta informācijas publiskošana Biroja
tīmekļvietnē saistībā ar projekta ierosinātāju
pieņemtajiem lēmumiem par gāzes vada Nord –
Stream 2 būvniecību Baltijas jūrā (Somija,
Dānija).
• Nodrošinātas konsultācijas saistībā ar pārrobežu
ietekmi, reaģējot uz Lietuvas Republikas oficiālu
paziņojumu par plānotu vēja elektrostaciju parka
būvniecību Lietuvas Republikas teritorijā Telšiai
novadā, Mažeikiai rajonā, Židikai, Juodeikeliai un
Grieže ciemos. Pieņemts lēmums (14.06.2018.
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
Nr.5-01/565), ka paredzētajai darbībai nebūs
negatīva ietekme uz Latvijas Republikas teritoriju
un ka Latvijas Republika nepiedalīsies pārrobežu
IVN procedūrā kā ietekmētā valsts.
3. cet. - Nodrošinātas konsultācijas saistībā ar
pārrobežu
ietekmi,
reaģējot
uz
Lietuvas
Republikas oficiālu paziņojumu par divām plānotajām
vistu fermām (84 000 broileru vietas katrā) Žagares
pagastā, Jonišķu rajonā. Pieņemts lēmums (23.07.2018.
Nr.5-01/716), ka Latvijas Republika piedalīsies
pārrobežu IVN procedūrā kā ietekmētā valsts.
4. cet. –
• Nodrošinātas konsultācijas saistībā ar pārrobežu
ietekmi, reaģējot uz Lietuvas Republikas oficiālu
paziņojumu par plānotajām izmaiņām cūku
audzēšanas kompleksā ~1km attālumā no Latvijas
robežas, Biržu pagastā (JSC “Biržu bekonas”).
• Nodrošināta informācijas publiskošana Biroja
tīmekļvietnē saistībā ar projekta ierosinātāju
pieņemtajiem lēmumiem par gāzes vada Nord –
Stream 2 būvniecību Baltijas jūrā (Dānija).

1.4.

Ietekmes uz NATURA 2000 novērtējuma jomā:

Nosacījumu sagatavošana paredzēto darbību ietekmes uz
V.Maskava
1.4.1. NATURA 2000 novērtēšanai.
29.12.2018.

Kopumā: sagatavoti nosacījumi ietekmes uz Eiropas
nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura
2000) novērtējumam vienam projektam:
1. cet. – Darbi netika plānoti.
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri

2. cet. – 09.04.2017. sagatavoti nosacījumi AS
„Latvijas Valsts meži” ierosinātajai darbībai –
“Akmeņdziru” meliorācijas sistēmas Ventspils
novadā Tārgales pagastā pārbūvei ietekmes uz
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
(Natura 2000) - dabas liegumu “Klāņu purvs”
novērtējumam.
3. un 4. cet. - Darbi netika plānoti.
Kopumā: Izdoti 2 atzinumi par ietekmes uz Natura
2000 ziņojumiem.
1. cet. – Darbi netika plānoti.
2. cet. – Darbi netika plānoti.

Ietekmes uz NATURA 2000 ziņojumu izvērtēšana un
V.Maskava
1.4.2. atzinumu sagatavošana.
29.12.2018. I.Jēgere

3. cet. - Izdots 1 atzinums par ietekmes uz Natura 2000
ziņojumu - 25.09.2018. VSIA “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” paredzētajai darbībai – valsts
nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera
kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūvei Jelgavas
novada Valgundes pagastā.
4. cet. - Izdots 1 atzinums par ietekmes uz Natura 2000
ziņojumu – 22.11.2018. SIA "DSG KARJERI"
paredzētai darbībai dolomīta ieguvei derīgo
izrakteņu atradnē „Ielejas Luteri” Grobiņas novada
Medzes pagastā.
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri

Darbības virziens: Vides risku novēršana un kvalitātes nodrošināšana

2.
2.1.

Rūpniecisko avāriju risku novērtēšanas un riska samazināšanas pasākumu jomā
Kopumā: Izvērtētas 17 rūpniecisko avāriju
novēršanas programmas vai to papildinājumi par
būtiskām izmaiņām objekta darbībā (kopumā lēmumu
un pieprasīto papildinformāciju skaits – 19, jo AS
“Latvenergo” objekta Rīgas TEC-1 un SIA “VL
Bunkerings”) vērtētas divreiz – otrreiz kopā ar
saņemto papildinformāciju).

1. cet. - Izvērtētas 6 rūpniecisko avāriju novēršanas
programmas, sagatavoti 5 lēmumi (izvērtējumi) par:
1) AS “VIRŠI-A” Naftas produktu bāzes “Avoti”,
2) AS “Kurzemes degviela” dīzeļdegvielas rezervuāru
A.Kokoreviča
Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu izvērtēšana un
parka, 3) SIA “EAST-WEST TRANSIT” Valmieras
L.Vizbule
2.1. lēmumu/atzinumu sagatavošana.
naftas bāzes un 4) SIA “WOODISON TERMINAL”
29.12.2018.
E.Skribnovska
rūpniecisko avāriju novēršanas programmām, kā arī
5) AS “Olainfarm” rūpniecisko avāriju novēršanas
programmu (saistībā ar izmaiņām bīstamo vielu
sortimentā) un pieprasīta 1 papildinformācija par
6) AS “Latvenergo” objekta Rīgas TEC-1 rūpniecisko
avāriju novēršanas programmu.
2. cet. - Izvērtētas 3 rūpniecisko avāriju novēršanas
programmas un papildinājums un sagatavoti 2
lēmumi (izvērtējumi) par: 1) SIA “LDZ ritošā sastāva
serviss” Daugavpils lokomotīvju remonta centra
rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un 2) SIA
“Pro gāze SNGB” rūpniecisko avāriju novēršanas
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
programmu un papildinformāciju, kā arī pieprasīta 1
papildinformācija par 3) SIA “VL Bunkerings” Naftas
produktu termināļa rūpniecisko avāriju novēršanas
programmas papildinājumu.
3. cet. - Izvērtētas 5 rūpniecisko avāriju novēršanas
programmas un sagatavoti 4 lēmumi (izvērtējumi)
par: 1) AS “Latvenergo” objekta Rīgas TEC-2, 2) SIA
“AGA”
Valmieras
gaisa
sadales
rūpnīcas,
3) SIA “DANFORT” Jelgavas naftas bāzes un
4) SIA “Ventamonjaks serviss” (jaunais nosaukums SIA “VK Terminal Services”) ķīmisko vielu un
naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa
(Ventspilī)
rūpniecisko
avāriju
novēršanas
programmām, kā arī pieprasīta 1 papildinformācija
par 5) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Rīgas
lokomotīvju remonta centra rūpniecisko avāriju
novēršanas programmu.
4. cet. - Izvērtētas 5 rūpniecisko avāriju novēršanas
programmas, attiecībā par kurām sagatavots 1
atzinums (pilnīgi pozitīvs lēmums) par 1) AS
Latvenergo objekta Rīgas TEC-1 rūpniecisko avāriju
novēršanas programmu un papildinformāciju, 2
lēmumi (izvērtējumi) par: 2) SIA “RDZ Energy”
Jūrmalas naftas bāzes rūpniecisko avāriju novēršanas
programmu un 3) SIA “VL Bunkerings” naftas
produktu termināļa rūpniecisko avāriju novēršanas
programmas papildinājumu un papildinformāciju, kā arī
pieprasītas 2 papildinformācijas par 4) SIA “CCT”
naftas bāzes (Daugavpilī) un 5) SIA “TENACHEM”
ražotnes (Dobelē) rūpniecisko avāriju novēršanas
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
programmām.
Kopumā: Izvērtēti 9 drošības pārskati un 6 drošības
pārskatu papildinājumi (par būtiskām izmaiņām
objekta darbībā), no kurām viens vērtēts divreiz –
otrreiz kopā ar saņemto papildinformāciju (SIA “Cargo
Concept”).

Drošības pārskatu
2.2. sagatavošana.

izvērtēšana

un

1. cet. - Izvērtēti 4 drošības pārskati un 3 drošības
pārskatu papildinājumi un sagatavoti 5 lēmumi
(izvērtējumi) par: 1) SIA “Olaines ķīmiskā rūpnīca
“BIOLARS”” drošības pārskatu, 2) SIA ““Ventspils
nafta” termināls” drošības pārskatu un papildinājumu
un 3) SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA” Ķīmisko produktu
vairumtirdzniecības bāzes, 4) SIA “NAFTIMPEKS” un
A.Kokoreviča 5) AS “B.L.B. Baltijas Termināls” naftas produktu
lēmumu/atzinumu
termināļa drošības pārskatu papildinājumiem, kā arī
L.Vizbule
29.12.2018.
E.Skribnovska pieprasītas 2 papildinformācijas par 6) SIA “Cargo
Concept” vielu un materiālu noliktavu un
7) SIA “PARS TERMINĀLS” drošības pārskatiem.
2. cet. - Izvērtēti 2 drošības pārskati un sagatavoti 2
lēmumi (izvērtējumi) par: 1) SIA “Baltic Agro”
Jelgavas servisa centra un 2) LSEZ SIA “TRANSIT
TERMINĀLS” naftas un šķidro ķīmisko produktu
termināla drošības pārskatiem.
3. cet. - Izvērtēts 1 drošības pārskats un 3 drošības
pārskatu papildinājumi un sagatavots 1 lēmums
(izvērtējumi) par: 1) SIA “LATVIJAS PROPĀNA
GĀZE” Latgales reģionālās pārvaldes Daugavpils
gāzes uzpildes stacijas drošības pārskatu un 1
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Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
starplēmums par 2) SIA “VENTAMONJAKS”
drošības pārskata papildinājumu, kā arī pieprasīta 2
papildinformācijas par 3) SIA “Ventall Termināls”
naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa
drošības pārskatu un 4) SIA “Riga fertilizer terminal”
Minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas
kompleksa (Kundziņsalā, Rīgā) drošības pārskata
papildinājumu.
4. cet. - Izvērtēti 2 drošības pārskati un sagatavoti 2
lēmumi par 1) AS “Saldus naftas bāze” objekta (Saldus
pagastā) drošības pārskatu un 2) SIA “Cargo Concept”
vielu un materiālu noliktavu drošības pārskatu un
papildinformāciju.
Kopumā: Izveidotas 30 rūpniecisko avāriju riska
izvērtējuma komisijas.

1. cet. - Izveidotas 11 rūpniecisko avāriju riska
izvērtējuma komisijas: 1) AS “Latvenergo” objekta
Rīgas TEC-1, 2) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”
Daugavpils lokomotīvju remonta centra un 3)
Rūpniecisko avāriju riska izvērtējuma komisiju darbības
A.Kokoreviča
SIA “DANFORT” Jelgavas naftas bāzes rūpniecisko
nodrošināšana, t.sk. komisiju izveidošana, darba vadīšana un
L.Vizbule
2.3.
avāriju novēršanas programmu, 4) SIA “VL
29.12.2018.
priekšlikumu izvērtēšana.
E.Skribnovska
Bunkerings” Naftas produktu termināļa rūpniecisko
avāriju novēršanas programmas papildinājuma un 5)
SIA “Pro gāze SNGB” rūpniecisko avāriju novēršanas
programmas un papildinformācijas izvērtēšanai, kā arī
6) SIA “Cargo Concept” vielu un materiālu noliktavu,
7) SIA “Baltic Agro” Jelgavas servisa centra, 8) SIA
“PARS TERMINĀLS” un 9) LSEZ SIA “TRANSIT
TERMINĀLS” naftas un šķidro ķīmisko produktu

23

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
termināla
drošības
pārskatu
un
10)
SIA
“NAFTIMPEKS” un 11) AS “B.L.B. Baltijas
Termināls” naftas produktu termināļa drošības
pārskata papildinājumu izvērtēšanai.
2. cet. - Izveidotas 5 rūpniecisko avāriju riska
izvērtējuma komisijas: 1) SIA “LDZ ritošā sastāva
serviss” Rīgas lokomotīvju remonta centra, 2)
AS “Latvenergo” objekta Rīgas TEC-2 un 3) SIA
“AGA” Valmieras gaisa sadales rūpnīcas, rūpniecisko
avāriju novēršanas programmām un 4) SIA
“LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” Latgales reģionālās
pārvaldes Daugavpils gāzes uzpildes stacijas un 5) SIA
“Ventall Termināls” naftas un ķīmisko produktu
pārkraušanas termināļa drošības pārskatiem.
3. cet. - Izveidotas 8 rūpniecisko avāriju riska
izvērtējuma komisijas: 1) SIA “CCT” naftas bāzes
(Daugavpilī), 2) SIA “Ventamonjaks serviss” (tagad
saucas - SIA “VK Terminal Services”) ķīmisko vielu
un naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa
(Ventspilī), 3) SIA “RDZ Energy” naftas produktu
termināļa (Jūrmalā) un 4) SIA “TENACHEM” ražotnes
(Dobelē) rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un
5) SIA “Riga fertilizer terminal” Minerālmēslu
īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa
(Kundziņsalā, Rīgā), 6) SIA “Olaines ķīmiskā rūpnīca
“BIOLARS””
objekta
(Olainē)
un
7)
LKPS “LATRAPS” Elejas iecirkņa drošības pārskata
papildinājumu un 8) AS “Saldus naftas bāze” objekta
(Saldus pagastā) drošības pārskata izvērtēšanai.
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Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

4. cet. - Izveidotas 6 rūpniecisko avāriju riska
izvērtējuma komisijas: 1) SIA “AGA” propāna
dzelzceļa termināļa un 2) SIA “VLD GROUP” naftas
produktu termināļa rūpniecisko avāriju novēršanas
programmu, 3) SIA “Alpha Osta” un 4) SIA “VARS”
akrilnitrila pārkraušanas termināļa drošības pārskatu, 5)
SIA “PARS TERMINĀLS” naftas produktu
pārkraušanas un uzglabāšanas termināļa drošības
pārskata papildinformācijas un 6) SIA “Cargo Concept”
vielu un materiālu noliktavu drošības pārskata un
papildinformācijas izvērtēšanai.
2.2.

Piesārņojuma novēršanas, kontroles un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu piemērošanas jomā
Kopumā: Biroja atļauju reģistrā un interneta
tīmekļvietnē ievietotas 20 A kategorijas atļaujas, 439
B kategorijas atļaujas, 18 lēmumi par A kategorijas
atļauju nosacījumu maiņu un 306 lēmumi par B
kategorijas piesārņojošās darbības atļauju nosacījumu
maiņu.

Atļauju reģistra A un B kategorijas piesārņojošai darbībai
E.Timšane
2.2.1. uzturēšana un pilnveidošana.
29.12.2018. I.Pakere

1. cet. – Biroja atļauju reģistrā un interneta tīmekļvietnē
ievietotas 6 A kategorijas atļaujas, 138 B kategorijas
atļaujas, 4 lēmumi par A kategorijas atļauju nosacījumu
maiņu un 96 lēmumi par B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju nosacījumu maiņu.
2. cet. – Biroja atļauju reģistrā un interneta tīmekļvietnē
ievietotas 4 A kategorijas atļaujas, 140 B kategorijas
atļaujas, 4 lēmumi par A kategorijas atļauju nosacījumu
maiņu un 55 lēmumi par B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju nosacījumu maiņu.
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3. cet. - Biroja atļauju reģistrā un interneta tīmekļvietnē
ievietotas 6 A kategorijas atļaujas, 97 B kategorijas
atļaujas, 3 lēmumi par A kategorijas atļauju nosacījumu
maiņu un 52 lēmumi par B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju nosacījumu maiņu.
4. cet. - Biroja atļauju reģistrā un interneta tīmekļvietnē
ievietotas 4 A kategorijas atļaujas, 64 B kategorijas
atļaujas, 7 lēmumi par A kategorijas atļauju nosacījumu
maiņu un 103 lēmumi par B kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju nosacījumu maiņu.
Kopumā: piesārņojuma integrētās novēršanas un
kontroles informatīvajā sistēmā interneta tīmekļvietnē
divas reizes atjaunots A kategorijas piesārņojošās
darbības uzņēmumu un izsniegto A kategorijas atļauju
saraksts, kā arī atjaunota informācija par LPTP.

Piesārņojuma integrētās novēršanas un kontroles un labāko
I.Kramzaka
2.2.2. pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) informatīvās sistēmas 29.12.2018.
(IS) nodrošināšana.

1. cet. – 13.03.2018. piesārņojuma integrētās novēršanas un kontroles informatīvajā sistēmā interneta
tīmekļvietnē atjaunots A kategorijas piesārņojošās
darbības uzņēmumu un izsniegto A kategorijas atļauju
saraksts.
2. un 3. cet. – Darbi netika plānoti.
4. cet. - 14.12.2018. piesārņojuma integrētās
novēršanas un kontroles informatīvajā sistēmā interneta
tīmekļvietnē atjaunots A kategorijas piesārņojošās
darbības uzņēmumu un izsniegto A kategorijas atļauju
saraksts. Atjaunota informācija par LPTP.
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Atzīmes par izpildi, komentāri

Vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošanas ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā

Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) reģistrācijas
piešķiršana, reģistra uzturēšana un EMAS sistēmā reģistrēto
2.3.1.
29.12.2018.
organizāciju uzraudzība.

Eiropas Ekomarķējuma
2.3.2. uzraudzība.

piešķiršana

un

organizāciju
29.12.2018.

I.Kramzaka
E.Timšane

I.Kramzaka
E.Timšane

Kopumā 1. - 4. cet.: Biroja tīmekļvietnē uzturēta
informācija par EMAS, tās piešķiršanas nosacījumiem.
Atskaites periodā netika izdoti jauni EMAS sertifikāti
un EMAS sistēmā netika reģistrēti juridisko un
publisko tiesību subjekti, jo netika iesniegti
pieprasījumi šādas darbības veikšanai.
Atbilstoši
sadarbības jautājumu virzībai un jautājumu izskatīšanai
ES forumos veikta regulāra, elektroniska komunikācija
ar iesaistīto pušu pārstāvjiem dažādu EMAS svarīgu
jautājumu risināšanā, kā arī sniegtas konsultācijas
sabiedrībai un interesentiem.
Kopumā: Biroja tīmekļvietnē nodrošināta aktuālā
informācija par spēkā esošajiem ekomarķējumiem trīs
produktu grupās, aktualitātēm ekomarķējuma jomā,
kritērijiem (30 produktu grupas) ekomarķējuma
piešķiršanai un periodiski aktualizēta informācija par
ekomarķējuma jautājumiem, nodrošinot nepieciešamo
informāciju un uzraudzību esošajām ekomarķējuma
organizācijām/uzņēmumiem. Netika piešķirti jauni ES
ekomarķējumi, jo netika iesniegti pieprasījumi šādas
darbības veikšanai.
1. cet. – 4. cet. Periodiski atbilstoši darba dokumentu
virzībai veikta vairāku ar ES ekomarķējuma regulu un
kritērijiem saistītu dokumentu izvērtēšana, kā arī
rakstiska balsojumu veikšana. Ik ceturksni atbilstoši
nepieciešamībai sniegtas konsultācijas saistībā ar ES
ekomarķējumu, nodrošināta dalība projekta “Zaļais
publiskais iepirkums resursu efektīvai reģionālai
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nosaukums
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termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
izaugsmei” 3. iesaistīto pušu sanāksmē par
ekomarķējumiem, sniegta informācija mājas lapā par
lietotājiem pieejamajām iespējamām mobilajos tālruņos
atpazīt dažādus ekomarķējumus u.c.

Darbības virziens: Tiesiskuma nostiprināšana un harmonizētas vides aizsardzības sistēmas izveidošana

3.

Kopumā: Izvērtēti iesniegumi un izdoti 43 lēmumi par
apstrīdētajiem VARAM padotības iestāžu izdotajiem
administratīvajiem aktiem, no tiem tieša apstrīdēti
mazāk kā 26%, tādējādi biroja kā vides apelācijas
iestādes darbība efektīvi ir samazinājusi slogu
uzņēmējdarbībai un tiesu noslodzi.

A.Lukšēvics
Iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana par Vides
I.Kramzaka
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
3.1.
29.12.2018. I.Jēgere
padotības iestāžu izdoto administratīvo aktu un faktiskās
E.Timšane
rīcības apstrīdēšanu.
I.Pakere

1.cet. - Izvērtēti iesniegumi un izdoti 12 lēmumi par
VARAM padotības iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem.
2. cet. - Izvērtēti iesniegumi un izdoti 12 lēmumi par
VARAM padotības iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem.
3. cet. - Izvērtēti iesniegumi un izdoti 10 lēmumi par
VARAM padotības iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem.
4. cet. - Izvērtēti iesniegumi un izdoti 9 lēmumi par
VARAM padotības iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem.

3.2.

Rakstveida paskaidrojumu, prasību, kā arī atbilstošu
A.Lukšēvics
29.12.2018.
dokumentāciju sagatavošana administratīvajām tiesām.
I.Kramzaka
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Kopumā: Sagatavoti lietas materiāli un nosūtīti 41
dokuments administratīvajai tiesai, t.sk. rakstveida

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi
I.Jēgere
E.Timšane
L. Matuze
B.Matule

Atzīmes par izpildi, komentāri
paskaidrojumi.
1.cet. – Sagatavoti administratīvās lietas materiāli un
nosūtīti 11 dokumenti administratīvajai tiesai, t.sk.
rakstveida paskaidrojumi.
2. cet. - Sagatavoti administratīvās lietas materiāli un
nosūtīti 12 dokumenti administratīvajai tiesai, t.sk.
rakstveida paskaidrojumi.
3. cet. - Sagatavoti administratīvās lietas materiāli un
nosūtīti 12 dokumenti administratīvajai tiesai, t.sk.
rakstveida paskaidrojumi.
4. cet. - Sagatavoti administratīvās lietas materiāli un
nosūtīti 6 dokumenti administratīvajai tiesai, t.sk.
rakstveida paskaidrojumi.
Kopumā: Birojs klātienē pārstāvēts 24 administratīvo
tiesu sēdēs, t.sk. 22 Administratīvās rajona tiesu sēdēs,
2 Administratīvās apgabaltiesas sēdēs, būtiski lielākajā
daļā no tām sasniegts Birojam un vides sistēmai
pozitīvs rezultāts.

3.3. Biroja pārstāvēšana administratīvajās tiesās.

A.Lukšēvics
I.Kramzaka
29.12.2018.
I.Jēgere
E.Timšane

1.cet. – Birojs klātienē pārstāvēts 10 administratīvo
tiesu sēdēs, t.sk. 9 Administratīvās rajona tiesu sēdēs,
1 Administratīvās apgabaltiesas sēdē.
2. cet. - Birojs klātienē pārstāvēts 5 administratīvo tiesu
sēdēs, t.sk. 4 Administratīvās rajona tiesu sēdēs un 1
Administratīvās apgabaltiesas sēdē.
3. cet. - Birojs klātienē pārstāvēts 2 Administratīvās
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rajona tiesu sēdēs.
4. cet. - Birojs klātienē pārstāvēts 7 Administratīvās
rajona tiesu sēdēs.

Pasākumi zināšanu un tiesu prakses pieredzes izplatīšanai
03.06.2018.
vienotas un preventīvas pieejas veidošanā, atkārtotu kļūdu
13.11.2018.
3.4.
novēršanā un tiesiskas vides aizsardzības sistēmas
29.12.2018.
stiprināšanā **.

4.

A.Lukšēvics
I.Kramzaka
I.Jēgere

Kopumā: Visi Biroja kā apelācijas iestādes izdotie
lēmumi par VVD reģionālo vides pārvalžu izdotajiem
administratīvajiem aktiem tiek nosūtīti VVD vienotas
un preventīvas pieejas veidošanai un atkārtotu kļūdu
novēršanai. Informācija par nozīmīgākajiem judikatūru
veidojošajiem tiesu lēmumiem un spriedumiem tiek
periodiski nokomunicēta ieinteresētajām institūcijām un
izmantota lēmumu pieņemšanas praksē.

Darbības virziens: Veicināt vides informācijas apriti un pilsonisko līdzdalību, paaugstināt vides apziņu un vides aizsardzības
pakalpojumu kvalitāti
Kopumā: Izdoti 6 lēmumi par sabiedrības līdzdalības
tiesību iespējamiem pārkāpumiem.

Personu iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana par
4.1. sabiedrības līdzdalības tiesību ar vidi saistītu lēmumu 29.12.2018.
pieņemšanā ievērošanu un pieeju vides informācijai.
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1. cet. – Darbi netika plānoti.
I.Kramzaka
I.Jēgere
2. cet. – Izdoti 2 lēmumi par sabiedrības līdzdalības
A.Kokoreviča
tiesību iespējamu pārkāpumu:
V.Maskava
1) 10.05.2018. S.Ratnieces paredzētās darbības smilts
A.Lukšēvics
ieguvei atradnē “Liepkalni” Inčukalna novadā
sākotnējās sabiedriskajā apspriešanā. 2) 20.06.2018.
SIA „Alūksnes putnu ferma” mājputnu audzēšanas
kompleksa
pārbūvei
un
ražošanas
apjomu
palielināšanai ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā.

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

3. cet. – Darbi netika plānoti.
4. cet. – Izdoti 4 lēmumi par sabiedrības līdzdalības
tiesību iespējamu pārkāpumu:
07.12.2018. divi lēmumi par SIA „GALLUSMAN”
paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu; 20.12.2018. divi lēmumi par
SIA “Dobele Wind” un SIA “Pienava Wind”
paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.
Kopumā: Birojs ir piedalījies 4 informatīvos vai
izglītojošos pasākumos vienotas izpratnes par vides
jautājumiem un atbildīga patēriņa veicināšanai, tostarp
uzstājoties ar prezentācijām.

Pasākumu
komplekss
sabiedrības
un
uzņēmumu
informēšanai un izglītošanai vides aizsardzības procedūru
efektivizēšanā un izpratnes veicināšanā par vides
4.2. jautājumiem, resursu racionālas izmantošanas, ilgtspējīgas 29.12.2018.
un konkurētspējīgas ražošanas un atbildīga patēriņa
veicināšanai. **

1. cet. – Dalība seminārā VVD (Rīgā), tostarp ar
prezentāciju 20.02.2018. projekta „VVD kompetences
un veiktspējas stiprināšana ietekmes uz vidi sākotnējā
izvērtējuma jomā” ietvaros.

A.Lukšēvics
A.Kokoreviča
I.Jēgere
2. cet. –
I.Kramzaka
• Dalība seminārā Kurzemes plānošanas reģionā
D.Dzeguze
Talsos 27.04.2018., tostarp ar prezentāciju,
pašvaldību teritorijas attīstības plānotājiem par
izaicinājumiem
un
prasībām
plānošanas
dokumentu ietekmes uz vidi novērtēšanā un
plānošanas dokumentu realizācijas ietekmes uz
vidi novērtējuma (monitoringa) ziņojumu
sagatavošanā.
•
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Dalība seminārā Zemgales plānošanas reģionā

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
Jelgavā 29.06.2018., tostarp ar prezentāciju,
pašvaldības iepirkuma speciālistiem par zaļo
publisko iepirkumu un Eiropas Savienības
Ekomarķējuma prasībām.
3. cet. – Dalība priekšlikumu izstrādē un apspriešanā
11.09.2018. sanāksmē VVD Latvijas vides aizsardzības
fonda finansētā projekta „VVD reģionālo vides
pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu
sagatavošanā, izsniegšanā un nosacījumu ievērošanas
pārbaudē” ietvaros.
4. cet. – Darbi netika plānoti.
Kopumā: Sistemātiski atbilstoši projektu un
plānošanas dokumentu virzībai biroja tīmekļvietnē tiek
publicēta atbilstoša aktuālā informācija, t.sk. IVN jomā
vairāk kā 300 reizes, piesārņojošo darbību atļauju
aspektā vairāk kā 780 reizes u.c.

4.3.

Informācijas sagatavošana un publiskošana interneta
29.12.2018.
tīmekļvietnē par Biroja pamatdarbības jautājumiem.
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V.Maskava
1. cet. - http://www.vpvb.gov.lv interneta tīmekļvietnē
I.Jēgere
pastāvīgi nodrošināta aktuālā informācija, t.sk.
I.Kramzaka
1) ietekmes uz vidi novērtējuma jomā (~ 20 reizes
D.Dzeguze
aktualizēta informācija par projektu virzību, t.sk.
A.Kokoreviča
ievietota informācija par 4 sabiedriskajām
apspriedēm). 2) stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma jomā ievietota informācija (37 reizes
aktuālā informācija), t.sk. par 9 publiskajām
apspriedēm un ievietots saraksts par 2018.gadā
iesniedzamo plānošanas dokumentu monitoringu
ziņojumiem.

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par
izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri
2. cet. - http://www.vpvb.gov.lv interneta tīmekļvietnē
pastāvīgi nodrošināta aktuālā informācija, t.sk.
1) ietekmes uz vidi novērtējuma jomā (~ 30 reizes
aktualizēta informācija par projektu virzību, t.sk.
ievietota
informācija
par
9
sabiedriskajām
apspriedēm); 2) trīs reizes aktualizēta informācija
pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma jomā;
3) stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma jomā
ievietota informācija (24 reizes aktuālā informācija),
t.sk. par 4 publiskajām apspriedēm un 2 reizes
ievietota informācija pārrobežu stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma jomā.
3. cet. - http://www.vpvb.gov.lv interneta tīmekļvietnē
pastāvīgi nodrošināta aktuālā informācija, t.sk.:
1) ietekmes uz vidi novērtējuma jomā (~ 35 reizes
aktualizēta informācija par projektu virzību, t.sk.
ievietota informācija par 8 sabiedriskajām apspriedēm);
2) vienu reizi aktualizēta informācija pārrobežu
ietekmes uz vidi novērtējuma jomā; 3)stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma jomā ievietota
informācija (41 reize aktuālā informācija), t.sk. par 5
publiskajām apspriedēm.
4. cet. - http://www.vpvb.gov.lv interneta tīmekļvietnē
pastāvīgi nodrošināta aktuālā informācija, t.sk.:
1) ietekmes uz vidi novērtējuma jomā (~ 40 reizes
aktualizēta informācija par projektu virzību, t.sk.
ievietota informācija par 8 sabiedriskajām apspriedēm);
2) vienu reizi aktualizēta informācija pārrobežu
ietekmes uz vidi novērtējuma jomā; 3)stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma jomā ievietota
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Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

informācija (48 reize aktuālā informācija), t.sk. par 9
publiskajām apspriedēm
un
16
monitoringa
ziņojumiem.

5.

Darbības virziens: Veicināt starptautisko un nacionālo sadarbību
Kopumā: Nodrošināta līdzdalība 7 starptautiskās
sadarbības sanāksmēs un 1 starptautiskā seminārā ar
rūpniecisko avāriju risku, ietekmes uz vidi novērtējumu
un Eiropas Savienības Ekomarķējumu saistītās jomās.

Dalība starptautiskās sadarbības jautājumos, t.sk. 2009.gada
25.novembra Regulas EK Nr.1221/2009 noteiktās komitejas
un kompetento institūciju foruma darbā un ar Eiropas
5.1. Ekomarķējuma Regulu 1980/2000 izveidotās Eiropas 29.12.2018.
ekomarķējuma pārvaldes un regulācijas komitejas darbā,
Konvencijas par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību
darba grupā u.c.

1. cet. - 1) Dalība Konvencijas par rūpniecisko avāriju
pārrobežu iedarbību darba grupas sanāksmē, kā arī
darba grupas ietvaros veikts Turkmenistānas un
Uzbekistānas Republiku pašnovērtējumu izvērtējums.
2) Dalība EPP direktīvas 2012/18/ES darba grupas
“Seveso eksperti” sanāksmē.

I.Jēgere
I.Kramzaka
A.Lukšēvics
A.Kokoreviča 2. cet. – Darbi netika plānoti.
L.Vizbule
3. cet. E.Timšane
• Dalība EPP direktīvas 2012/18/ES (Seveso III)
M.Melbārde
sanāksmē un seminārā par “Seveso” monitoringa
sistēmu 2018. gada 10.-12. jūlijā.
•

Dalība Eiropas Komisijas ekspertu sanāksmē
ietekmes uz vidi novērtējuma un stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējumu jomā Austrijā, Vīnē
2018. gada 20. un 21.septembrī.

4. cet.
•
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Dalība Konvencijas par rūpniecisko avāriju

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

pārrobežu iedarbību Dalībvalstu sanāksmē 2018
gada 3.-7. decembrī.
•

Dalība Eiropas Savienības Ekomarķējuma
komitejas organizētajās sēdēs (EU Ecolabel
Competent Body Forum meeting un European
Union Ecolabelling Board meeting) 2018. gada
20, 21. un 22. novembrī.

Kopumā:
Birojs
piedalījies
normatīvo
aktu
priekšlikumu izstrādē un starpinstitūciju apspriešanā, kā
arī atbilžu sagatavošanā par normatīvo aktu izstrādi.

Priekšlikumu sagatavošana Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīvas Nr.2014/52/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES
5.2.
01.04.2018.
par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi
novērtējumu, pārņemšanai Latvijas normatīvajos aktos.
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1. cet. – Priekšlikumu izstrāde (14.02.2018.)
likumprojektam „Grozījumi likumā „Par ietekmes uz
vidi novērtējumu”” un Ministru kabineta noteikumu
projektam „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada
13. janvāra noteikumos Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē
paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē
paredzēto darbību””.
I.Jēgere

2. cet. – Līdzdalība šādu normatīvo aktu projektu
starpinstitūciju apspriešanā un atbilžu gatavošanā
institūcijām:
• Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu””;
• Ministru
kabineta
noteikumu
projekts
„Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada
13. janvāra noteikumos Nr. 18 “Kārtība, kādā
novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un
akceptē paredzēto darbību””
Tajā skaitā dalība Saeimas komisijas sēdē

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

09.05.2018.
3.- 4. cet. – Darbi netika plānoti.
Kopumā: Sniegti viedokļi un priekšlikumi par
vairākiem normatīvo aktu projektiem, tostarp aktīva
līdzdalība darba grupās vai noslēgta starpresoru
vienošanās tiesiskās vides uzlabošanai par 4 vides
tiesību jomām, proti:

Viedokļa un priekšlikumu sniegšana normatīvo aktu
projektiem. Dalība normatīvo aktu izstrādes darba grupās un
5.3.
29.12.2018.
normatīvo aktu projektu saskaņošana starpministriju
(starpinstitūciju) sanāksmēs.
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A.Lukšēvics
A.Kokoreviča
I.Jēgere
I.Kramzaka

•

Informācijas sagatavošana (2018. gada augusts)
un priekšlikumu izstrāde/apspriešana ar
VARAM Latvijas nacionālajam ziņojumam
vides aizsardzības un pārvaldības jomā
Ekonomiskās
sadarbības
un
attīstības
organizācijā (OECD).

•

Dalība Ekonomikas ministrijas izveidotajā
darba grupā ogļūdeņražu ieguves tiesiskās
vides uzlabošanai (sanāksmes 21.05.2018.;
06.07.2018.;
28.08.2018;
13.09.2018.;
02.11.2018).

•

Noslēgta
starpresoru
vienošanās
„Par
informācijas apmaiņu ogļūdeņražu meklēšanas,
izpētes un ieguves jomā” (VARAM, Birojs,
VVD, Ekonomikas ministrija, Būvniecības
valsts kontroles birojs, VSIA „Latvijas vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas cents”).

•

Līdzdalība priekšlikumu izstrādē (17.07.2018.)
un apspriešanā (06.02.2018.; 28.02.2018;
28.08.2018.)
likumprojektam
„Grozījumi
likumā „Par zemes dzīlēm””

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi
•

Informācijas sagatavošana valsts un pašvaldību iestādēm
Biroja pamatdarbības jomās un pēc attiecīga pieprasījuma,
5.4.
29.12.2018.
atskaišu sagatavošana u.c. darbi saskaņā ar VARAM un
Biroja vadības uzdevumiem.

Līdzdalība priekšlikumu izstrādē Ministru
kabineta noteikumu projektam “Īpašās vides
prasības mājputnu vai cūku intensīvai
audzēšanai”
(t.sk.
sanāksme
VARAM
23.08.2018.)

Kopumā: Sistemātiski atbilstoši nepieciešamībai un
pieprasījumiem
tiek
sagatavota
nepieciešamā
informācija gan par dažāda veida Biroja tiešās darbības
jomā esošajiem jautājumiem – IVN, rūpniecisko avāriju
A.Lukšēvics
riska jautājumu izmantošana teritorijas plānošanā, gan
A.Kokoreviča
normatīvo aktu piemērošanas praksi cūkkopības
I.Jēgere
ietekmju izvērtēšanā, atkritumu apsaimniekošanā,
V.Maskava
atjaunojamās enerģijas vides aspektu vērtēšanā,
R.Miezīte
likumdošanas prasību pilnveidē derīgo izrakteņu
D.Dzeguze
ieguves jomā, sabiedrības iesaistīšanās jautājumiem
I.Kramzaka
IVN projektos dolomīta un smilts karjeru izstrādē,
kūdras purvu ietekmju izvērtēšanā, gan dažāda veida
statistikas un atskaišu sagatavošana OECD un
pārstāvība klātienē 16-17.10.2018. u.c.

Darbības virziens: Paaugstināt Vides pārraudzības valsts biroja darbības efektivitāti un darbības kontroli

6.

6.1.

Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku apmācības un
29.12.2018.
kvalifikācijas paaugstināšana.
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A.Lukšēvics

Kopumā: Paralēli regulārai patstāvīgai zināšanu
apguvei un sistemātiskai pieredzes apguvei biroja
iekšienē no pieredzējušākajiem darbiniekiem atbilstoši
Biroja
darba
specifikai
un
nepieciešamībai
kvalifikācijas paaugstināšanai tiek izmantotas arī citas,
tai skaitā Valsts administrācijas skolas un Valsts
kancelejas rīkoto apmācību kursu sniegtās iespējas.
Tiek nodrošinātas apmācības gan jaunajiem Biroja

Nr.

Darba

p.k.

nosaukums

Izpildes
termiņš

Atbildīgie par

Atzīmes par izpildi, komentāri

izpildi

darbiniekiem, gan pieredzes papildināšanai esošajiem
un pieredzes bagātākajiem, gan biroja vadībai, kopumā
trijos ceturkšņos nodrošinot apmācību veikšanu
dažādās jomās ārpus biroja vairāk kā 70% biroja
darbinieku.
10.12.2018. Biroja darbiniekiem organizēts izbraukuma
seminārs atkritumu apsaimniekošanas un piesārņojuma
novēršanas jomā.
Kopumā:
•

6.2.

Cilvēkresursu kapacitātes celšanas pasākumi procedūru
30.06.2018.
kvalitātes stiprināšanai un efektivizācijai.

A.Lukšēvics
A.Kokoreviča
I.Jēgere
•
I.Kramzaka

Pieredzes apmaiņai un informācijas apritei
turpinātas regulāras vadītāju un nodaļu sanāksmes,
kurās darbinieki prezentē ar tiem deleģēto projektu
virzību saistītos aktuālos jautājumus un problēmas,
apspriežoties un diskusijās meklējot risinājumus.
Turpināta mērķtiecīga sadarbība ar vides un citām
valsts
un
pašvaldību
institūcijām
par
tautsaimniecībai nozīmīgu un iedzīvotājiem aktuālu
jautājumu, kā arī kopēju interešu projektu
iespējami sekmīgu realizāciju, līdzsvarojot vides
aizsardzības intereses un saimniecisko darbību.

** Pasākumi veicami iespēju robežās atbilstoši pieejamajam finansējumam, darbinieku noslodzei, Biroja darba prioritātēm un faktiskajai iespējamībai.
Sagatavoja:

I.Kramzaka
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