
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības resors 
 

SaskaĦā ar Ministru kabineta 2010.gada 22.novembra rīkojumu Nr.676 "Par 
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likvidācijas nodrošināšanu" tika pieĦemts 
lēmums līdz 2010.gada 31.decembrim likvidēt Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministriju, pievienojot to Vides ministrijai. Tā rezultātā ar 2011.gada 1.janvāri tika izveidota 
jauna ministrija – Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM). 
Strukturālo reformu ietvaros VARAM centrālajā aparātā notikušas šādas izmaiĦas – likvidēts 
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra un viena valsts sekretāra 
vietnieka amats, likvidēti arī atbalsta funkcijas veicošie departamenti, tai skaitā to direktoru 
un nodaĜu vadītāju amati, atsevišėus darbiniekus iekĜaujot Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrijas departamentos. Šo strukturālo reformu rezultātā centrālā aparāta 
darbinieku skaits tika samazināts par 37 cilvēkiem (2010.gadā bija 329, savukārt uz 
2011.gada 1.janvāri – 292 ). Līdz ar VARAM izveidošanu 2011.gadā, tika veikta atbalsta 
funkciju optimizēšana un panākts kopējo uzturēšanas izdevumu ietaupījums (vairāk kā 1,2 
milj.).SaskaĦā ar veikto reorganizāciju, kopš 2011.gada janvāra VARAM pārziĦā nodota 
Valsts reăionālās attīstības aăentūra, kā arī valsts SIA "Elektronisko sakaru direkcija". 

Strukturālo reformu rezultātā 2010.gadā nodarbināto skaits VARAM resorā kopumā 
samazināts par 4,1 % (no 1052 darbiniekiem 2010.gada janvārī līdz 1009 darbiniekiem 
2011.gada janvārī).  

Nepieciešams uzsvērt, ka plašas strukturālās reformas Vides ministrijā tika veiktas 
2009.gadā. Tika īstenota Vides ministrijas padotībā esošo dabas aizsardzības institūciju 
reorganizācija, izveidojot Dabas aizsardzības pārvaldi, kas uzsāka darbu 2009.gada 1.jūnijā. 
Rezultātā tika saglabātas visas agrākās dabas aizsargājamo teritoriju administrācijas, taču 
samazināts kopējais administratīvais aparāts un tā izdevumi. 

Lai samazinātu valsts pārvaldes aparātu un tā izdevumus Vides ministrijas resorā, par 
50% tika samazināts valsts aăentūru skaits. 2009.gada 1.augustā tika izveidota jauna 
kapitālsabiedrība valsts SIA „Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, 
reorganizējot un apvienojot Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūru un Bīstamo 
atkritumu pārvaldības valsts aăentūru. Jaunās kapitālsabiedrības izveides rezultātā valsts 
pārvalde tika atslogota no administratīvajiem izdevumiem. 

Tāpat 2009.gadā tika īstenota Valsts vides dienesta reorganizācija, 2009.gada 1.jūlijā 
tam pievienojot Radiācijas drošības centru, tādējādi samazinot administratīvos izdevumus.  
 Kopumā 2009. gada laikā nodarbināto skaits Vides ministrijas resorā tika samazināts 
par 50 % (no 1551 darbinieka 2009. gada janvārī līdz 781 darbiniekiem 2010. gada janvārī). 
Šo strukturālo reformu ietvaros 2009. gada laikā Vides ministrijas centrālajā aparātā tika 
likvidēts viens valsts sekretāra vietnieka amats, departamentu ietvaros apvienotas nodaĜas; 
likvidēti vairums nodaĜu vadītāju vietnieku amati, departamenta direktoru vietnieki pilda arī 
nodaĜu vadītāju pienākumus. 2009.gada laikā Vides ministrijas štata vietu skaits samazināts 
no 199 līdz 162 štata vietām. 

Savukārt, valsts budžeta finansējums VARAM pamatfunkciju īstenošanai 2010.gadā 
samazināts par 34 % jeb 7,7 milj. LVL. Kopējie līdzekĜi atlīdzībai un vidējā mēneša atlīdzība 
VARAM resorā saglabājušies 2010.gada līmenī. 
 


