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Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas  
funkcijas un uzdevumi (funkcionāli),  amata vietas (slodzes) 

Nr.
pk. Funkciju un uzdevumu apraksts Amata vietas 

(slodzes) 

 I Valsts stratēģiskā un reģionālā plānošana 22 

 Nozares vadība (nosacīti  pieskaitāmais skaits funkcijas blokam – tikai aprēķinam) 2 

 Valsts stratēģiskās plānošanas departaments (VSPD) 20 (t.sk. 1 direktors) 
 

1. 

Nacionālā līmeņa stratēģiskās plānošanas jautājumi 
- Nozaru politiku un budžeta prioritāšu saskaņošana (veidošana) atbilstoši ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķiem un 

uzstādījumiem (rīcības virzieniem) 
- Ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas nodrošināšana (īstenošanas modeļa 

ieviešana, īstenošanas monitorings, pārskatu gatavošana Saeimai un MK) 
- Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana attīstības plānošanā (izstrādē, īstenošanā) 

 

2,5 

2. 

 
„Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030” ieviešanas mehānisma izstrāde un koordinācija: 

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas modeļa izveidošana un ieviešana (nepiecienāmo normatīvo 
aktu, plānošanas dokumentu utt., izstrāde, kas saistīta ar Latvija2030 ieviešanu), nodrošinot nozaru politiku 
savstarpējo koordināciju 

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošana (sabiedrības līdzdalība, indikatoru un risinājumu monitorings, 
nozaru politiku koordinācija atbilstoši ilgtermiņa mērķiem, līdzdalība Saeimas īstenotajā uzraudzības procesā)  

 

1,5 

3. 

 „Latvijas stratēģiskā attīstības plāna 2010-2013” īstenošanas koordinācija  
– regulāra (reizi ceturksnī) atskaišu gatavošana par īstenoto pasākumu progresu. 
– LSAP aktualizācija reizi gadā. 

 
Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam” izstrādes uzsākšana 

- Latvijas vidējā termiņa politikas/stratēģijas (NAP 2014-2020 1.redakcija) sagatavošana, kas nodrošinātu Latvija 
2030 īstenošanu un politikas vadlīnijas Latvijas interešu definēšanai un pārstāvēšanai ES budžeta perspektīvai 
2014-2020. 
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- NAP 2014-2020 izstrādes metodiska vadība (izstrādes kārtības noteikšana MK) un tam pakārtoto dokumentu 
izstrādes koordinācija. 

 

4. 

Latvijas interešu pārstāvniecība ES ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā 
(ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam, ES 2020 stratēģija) , tai skaitā līdzdalība ES 
līmeņa darba grupās un sadarbības platformās, nepieciešamo pārskatu sagatavošanā, nacionālo pozīciju izstrāde vai 
līdzdalība to izstrādē 

- Latvijas interešu pamatojuma (pozīcijas) sagatavošana gaidāmajās diskusijās par ES ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un ES 2020 prioritātēm; 

- ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas koordinācija, nacionālo ilgtspējīgas attīstības pārskatu 
sagatavošana; 

- Līdzdalība starptautiskajās ekspertu grupās par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem (Baltic 21, EUROSTAT IA 
indikatoru darba grupa, ESDN, ES IAS koordinatoru grupa) 

1 

5. 

Reģionālās politikas pārskatīšana atbilstoši Latvija 2030 ilgtermiņa reģionālās attīstības virzieniem (telpiskajai 
perspektīvai): 

- Reģionālās politikas pamatnostādņu izstrāde, nosakot vidēja termiņa mērķus, prioritātes, rīcības virzienus un 
ieviešanas pasākumus šādos jautājumos: 
- reģionālās politikas mērķteritorijas un to atbalsta virzieni; 
- pašvaldību un reģionu loma un instrumenti uzņēmējdarbības veicināšanā; 
- reģionu un pašvaldību finanšu autonomijas stiprināšana; 
- teritoriju attīstības un reģionālās politikas novērtēšana vidējā termiņā: metodes un rādītāji; 
- reģionu un pašvaldību pārvaldes efektivitātes nostiprināšana; 

- Reģionālās politikas vidēja termiņa stratēģijas iekļaušana Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020;  
- priekšlikuma izstrāde reģionālo programmu pieejas izmantošanai nākamā plānošanas perioda 2014.-2020.gadam 

finansējuma apguvei. 
 

2 

6. 

Priekšlikumu izstrādāšana  jauniem reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem, t.sk. nodrošinot pašvaldībām atbalstu to 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā: 

- priekšlikuma sagatavošana finansējuma piesaistei ERAF līdzfinansētās prioritātes „Policentriska attīstība” 
pasākumiem; 

- priekšlikuma izstrāde jaunam Lauku attīstības programmas pasākumam „Atbalsts infrastruktūras sakārtošanai īpaši 
atbalstāmajās teritorijās ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai”; 

Līdzdalība esošo atbalsta pasākumu ieviešanas procesa vadībā un uzraudzībā no reģionālās attīstības viedokļa: 

1,2 
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- priekšlikuma izstrāde pašvaldību atbalsta pasākumu ieviešanas nosacījumu pārskatīšanai un vienkāršošanai, lai 
novērstu finanšu resursu apguves šķēršļus; 

- viedokļa sniegšana par ES fondu plānošanas dokumentu un dokumentu grozījumu projektiem, Ministru kabineta 
noteikumu projektiem, ES fondu projektu vērtēšanas kritērijiem, ES fondu Uzraudzības komitejas materiāliem, 
t.sk. nodrošinot horizontālo prioritāšu „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” 
ieviešanas principu ievērtēšanu. 

7. 

Valsts pārvaldes pakalpojumu minimālā klāsta / „groza”, lai nodrošinātu VPA principa ieviešanu, noteikšana 
- sadarbībā ar nozaru ministrijām izvērtēt valsts pārvaldes pakalpojumu teritoriālā izvietojuma līdzšinējos principus 

un praksi  
- dalība ESF līdzfinansētā projekta „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” ieviešanas procesā – 

pārraudzības padomē un vadības grupā (principu noteikšanā klātienē sniedzamo valsts pārvaldes pakalpojumu 
teritoriālajam izvietojumam un diferenciācijas principiem) 

0,8 

8. 

Metodiskā vadība un dalība plānošanas reģionu ekonomikas profilu un attīstības programmu izstrādē 
Metodiskā vadīšana pašvaldību attīstības programmu izstrādē 

- reģionu ilgtermiņa ekonomikas profila noteikšanas (resursu izvērtējuma veikšanai, perspektīvo uzņēmējdarbības 
virzienu noteikšanai, nepieciešamo investīciju identificēšanai) saturiskā un praktiskā koordinācija, dalība 
plānošanas reģionu organizētajos semināros reģionu ekonomikas profilu izstrādei. plānošanas reģionu un 
pašvaldību metodisko vadību attīstības plānošanas jautājumos, nosakot vidēja termiņa prioritātes, specializāciju, 
investīciju virzienus un izstrādājot attīstības programmas 

-  atzinumu sniegšana par pašvaldību, kas noteiktas kā potenciālās atbalsta saņēmējas ERAF prioritātē „Policentriska 
attīstība”, attīstības programmām 

1 

9. 

- Latvijas pozīciju izstrāde teritoriālās attīstības jautājumos un Latvijas viedokļa pārstāvēšana ES līmeņa 
sanāksmēs;Latvijas pozīciju, MK informatīvo ziņojumu, informatīvo ziņojumu izstrādāšana teritoriālās attīstības 
jautājumos un Latvijas viedokļa pārstāvēšana ES līmeņa sanāksmēs, tai skaitā līdzdalība darbā Latvijas pozīciju, 
MK informatīvo ziņojumu, instrukciju izstrādē par nākotnes Kohēzijas politiku, Lauku attīstības politiku, ES 
budžeta pārskatīšanu no teritoriālās attīstības viedokļa 

1,5 

10. 

ES jautājumu koordinēšana ministrijā, tai skaitā citu ministriju izstrādāto nacionālo pozīciju, instrukciju, MK informatīvos 
ziņojumu par ES jautājumiem izskatīšana un saskaņošana, ministrijas ietvaros izstrādāto Latvijas pozīciju, instrukciju, MK 
informatīvo ziņojumu saskaņošana ar citām ministrijām, ministrijas un starpinstitūciju ES lietu sanāksmju organizēšana, kā 
arī viedokļa sagatavošana un apspriešana ES lietu sanāksmēs par ES līmenī (darba grupās, ģenerāldirektoru sanāksmēs) 
apspriežamajiem ES teritoriālās attīstības jautājumiem, aktuālākās informācijas ES jautājumos plūsmas nodrošināšana 
starp ministrijas struktūrvienībām. 

0,5 
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11. 

Latvijas pozīciju pārstāvēšana ES Padomes un Eiropas Komisijas komitejās un darba grupās Kohēzijas politikas, 
ilgtspējīgas teritoriju attīstības un sadarbības, pašvaldību attīstības un informācijas sabiedrības attīstības jautājumos, tai 
skaitā aktuālākās informācijas aprites nodrošināšana starp ES institūcijām, ES dalībvalstu pārstāvjiem, Latvijas 
pārstāvniecību ES un ministriju attiecīgajos jautājumos, kā arī sadarbības nodrošināšana ar pašvaldību un reģionu 
pārstāvniecībās ES. 

1 

12. 
Administratīvo šķēršļu samazināšana uzņēmējiem vietējās pašvaldībās 

- Pašvaldību saistošo noteikumu analīze (procedūru izpildes laika patēriņa mērījumi) un tiesību aktu sagatavošana, 
lai mazinātu pašvaldību darbības izraisīto administratīvo slogu uzņēmējiem 

1,5 

13. 

Teritoriju attīstības uzraudzībai un novērtēšanai nepieciešamo rādītāju un novērtēšanas metožu, t.sk. indeksu, 
nodrošināšana un pilnveidošana 

- Esošā teritorijas attīstības indeksa aprēķināšana un jaunu indeksu sagatavošana:  
- Investīciju vides indeksa sagatavošana, lai demonstrētu Latvijas un tās reģionu investīciju piesaistes potenciālu 

(priekšrocības) Baltijas Jūras reģionā. 
- Pakalpojumu indeksa sagatavošana (centrālo valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrisko pakalpojumu) , lai telpiski 

demonstrētu pakalpojuma tīkla optimālāko darbību (iedzīvotāju izmaksas&pakalpojumu sniegšanas izmaksas) 
- Ziņojumu un izdevumu sagatavošana par ES fondu investīciju teritoriālo mērogo un reģionālās attīstības tendencēm 

1,5 

 II. Telpisk ā plānošana un zemes politika 17 
 Nozares vadība (nosacīti  pieskaitāmais skaits funkcijas blokam – tikai aprēķinam) 1 

 Telpiskās plānošanas departaments (TPD) 16 (t.sk. 1 direktors) 

 
Plānojumu uzraudzības nodaļa un Zemes politikas nodaļa 4,2 

1. Telpiskās plānošanas politikas izstrādāšana un īstenošana - Teritorijas attīstības plānošanas likuma un saistīto MK noteikumu 
izstrādāšana, saistīto likumu grozījumu paketes sagatavošana u.c.  4 

2 Sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām teritorijas plānošanas jomā  0,2 
 

Plānojumu uzraudzības nodaļa  0,5 

1. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādes vadība un ieviešanas uzraudzība 0,1 

2. Plānošanas reģionu darbības uzraudzība teritorijas plānošanas jomā 0,2 
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3. 
Teritorijas plānošanas informācijas uzkrāšana plānošanas reģionu griezumā, nodrošinot tās pieejamību un regulāru 
aktualizāciju mājas lapā (www.raplm.gov.lv) 

0,2 

 
Zemes politikas nodaļa 4 

1. Informācijas sistēmu izstrādes uzraudzīšana ģeotelpisko datu un teritorijas plānojumu pieejamības nodrošināšanai:  
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) pirmās kārtas izstrāde un Ģeoportāla izveides pārraudzība  1 

2. Zemes politikas un ar to saistīto normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, zemes politikas īstenošana - Zemes 
pārvaldības likuma koncepcija, Zemes pārvaldības likums, Ainavu politikas pamatnostādnes  3 

 
Reģionālās plānošanas nodaļa 3,3 

1 
Valsts interešu teritoriju (telpu) plānošana, t.sk. Jūras telpiskā plānošana –  
Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes, Jūras telpiskā plānojuma koncepcija 
Vides pārskata sagatavošana stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros  

2 

2 Plānošanas reģionu teritorijas plānojumu izvērtēšana saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu 0,1 

3. 
Līdzdalības nodrošināšana starptautiskajās ar telpisko plānošanu un Zemes politiku saistītajās organizācijās un iestādēs: CEMAT, 
VASAB Telpiskās attīstības komitejas regulārās sanāksmes, nacionālā pārskata sagatavošana par piekrasti EK (HELCOM) , 
līdzdalība sanāksmēs, informācijas un ziņojumu sagatavošana 

0,5 

4. ESPON programmas 2007.-2013.gadam uzraudzīšana Latvijā (projektu pieteikumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana komitejā)  0,1 

5. Līdzdalība starpvalstu projektu darba grupās (Integrētā jūrlietu politika, Baltic Sea Plan), valsts un reģionu nozīmes teritorijas 
izmantošanas plānošanas dokumentu izstrādes darba grupās (Pierīgas mobilitātes plāns, upju baseinu apsaimniekošanas plāni, uc.) 

0,6 

 
Plānojumu uzraudzības nodaļa, Zemes politikas nodaļa, Reģionālās plānošanas nodaļa 4 

 Līdzdalības nodrošināšana normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu, kas saistīti ar teritorijas izmantošanas plānošanu, 
sagatavošanā un atzinumu sniegšanā 

1 

 Fizisku un juridisku personu iesniegumu izskatīšana teritorijas plānošanas jomā 
 

3 

 III  Pašvaldību attīstība un pārraudz ība 29 
 

Pašvaldību attīstības departaments (PAD) 
16 (t.sk +1 
direktors) 
 

 Reģionu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa 7 
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1. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, 
vienotu valsts un pašvaldību pakalpojumu centru izveide pašvaldībās un plānošanas reģionos 

 

2. Plānošanas reģionu darbības pārraudzība un metodoloģiskais atbalsts  
3. Plānošanas reģionu un pašvaldību kompetencē esošo jautājumu koordinēšana  

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto uzdevumu īstenošana  
(administratīvo teritoriju robežu grozīšana, apvienošana u.c.) 

 

5. Plānošanas reģionu reformas īstenošana   
 Finanšu, ekonomikas un metodoloģijas nodaļa 8 

1. Nodokļu un nodevu sistēmas ietekmes uz pašvaldību finanšu sistēmu izvērtēšana,  
finanšu instrumentu (nodokļi, nodevas, ES fondu līdzekļi u.c.) piesaistīšana pašvaldībām 

 

2. Pašvaldību darbības, ekonomiskās un finanšu darbības analīze un pārraudzība, metodoloģiskais atbalsts  
3. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas darbības analīze un uzlabošana  
4. Pašvaldību fiskālās disciplīnas regulējuma izstrāde un īstenošanas uzraudzība  

5. Pašvaldību informatizācijas politikas izstrādāšana (PVIS attīstība un pāreja uz atvērto kodu)  

6. Dotāciju sadale novada infrastruktūras attīstībai  
Dotācijas izlietojuma mērķu maiņas izvērtēšana  

 

 Juridiskais departaments (JD) 11 (t.sk. + 1 direktors 
un 1 vecākais konsultants)  

 
Tiesiskuma nodrošinājuma nodaļa 3 

1. Tiesību aktu projektu izstrādes juridiskā nodrošināšana  

2. Līgumu, iekšējo normatīvo aktu, pārvaldes lēmumu, atzinumu par citu institūciju izstrādātiem tiesību aktu projektiem izstrādāšana, 
valsts iepirkuma procedūru ievērošanas uzraudzība 

 

3. Ministrijas pārstāvniecība tiesvedības procesos   
4. ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu programmu ieviešanas, īstenošanas un uzraudzības tiesiskuma nodrošināšana  

5. ES Tiesas lietu un spriedumu izvērtēšana, lai nodrošinātu LR normatīvo aktu un administratīvās prakses atbilstību ES Tiesas 
spriedumos ietvertajai tiesību normu interpretācijai un tiesiskuma izvērtējumam 

 

6. Privātpersonu un citu publisku personu iesniegumu par pašvaldību darbu izskatīšana  
 

Pašvaldību pārraudz ības nodaļa 
6+1 (Vecākais 
konsultants) 

1. 
Pašvaldību darbības tiesiskuma pārraudzība, pašvaldību saistošo noteikumu tiesiskuma izvērtēšana 
 

 



 
 

7 

Ieskatam: 2009.gadā izvērtēti 1727 pašvaldību saistošie noteikumi, no tiem par 448 saistošajiem sniegti negatīvi atzinumi, tātad 26% 
gadījumos. 2010.gadā uz šo brīdi izvērtēti 452 pašvaldību saistošie noteikumi, no tiem par 109 saistošajiem noteikumiem sniegt 
negatīvi atzinumi, tātad 24% gadījumos. 
 
Kāpēc tas ir svarīgi? Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, vērtējot un sniedzot atzinumus par pašvaldību saistošajiem 
noteikumiem darbojas līdzīgi kā Tieslietu ministrija, proti – vērtē saistošo noteikumu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību 
normām. Ja nav šāda pašvaldību saistošo noteikumu tiesiskuma izvērtēšanas mehānisma, privātpersonām var rasties jaunas tiesības 
un pienākumi uz nelikumīga ārēja normatīvā akta pamata. Piemēram, pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ievieš jaunu nodevu, 
paredz administratīvo atbildību un uzliek privātpersonām sodus gadījumos, kur tā nav pilnvarota uz šādu rīcību, nosaka papildus 
prasības komercdarbības veikšanai kādās jomās  un tmldz. Rezultātā privātpersonu tiesību ierobežojums var būt nesamērīgs, 
salīdzinot ar esošo kārtību, kad saistošo noteikumu tiesiskums tiek uzraudzīts. 

2. 

Publisku un privātu personu iesniegumu un sūdzību par pašvaldību darbu izskatīšana 
 
Iesniegumi saistīti ar gandrīz visām pašvaldību darba jomām, sākot ar pašvaldības darba organizāciju, sūdzībām par pašvaldību 
funkciju nodrošināšanu, zemes reformas pabeigšanu un tmldz., un beidzot ar pašvaldību darba tiesiskuma izvērtēšanu prokuratūras un 
citu tiesību aizsardzības iestāžu vajadzībām, un pašvaldību amatpersonu nelikumīgas rīcības rezultātā radītu zaudējumu piedziņu. 
Ieskatam: 2009.gadā izskatīti 624 iesniegumi, 2010.gadā uz šo brīdi – 214 iesniegumi.  

 

3. 

Lēmumu projektu sagatavošana reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra kompetences pašvaldību pārraudzības jomā (t.sk. - 
par domes priekšsēdētāja atstādināšanu, pašvaldību saistošo noteikumu darbības apturēšanu, ārkārtējos gadījumos arī likumprojekti 
par pašvaldību domju atlaišanu, paskaidrojumu pieprasījumi domju priekšsēdētājiem u.c.).  
 
Minētie pašvaldību pārraudzības instrumenti lielākoties tiek izmantoti kā izņēmuma instrumenti gadījumos, kad ar pašvaldību nav 
iespējams panākt vienotu viedokli par nepieciešamajām darbībām pašvaldības darba tiesiskuma nodrošināšanai. Ieskatam: 2009.gadā 
par nelikumīgu rīcību atstādināti 10 pašvaldību domju priekšsēdētāji;  laikposmā 2006. – 2010.gads apturēta 22 pašvaldību saistošo 
noteikumu darbība (no tiem 18 saistošie noteikumi teritorijas plānošanas jautājumos); 2008.gadā pēc reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministra priekšlikuma atlaista Ķekavas pagasta padome. 

 

4. Metodisko ieteikumu izstrādāšana un juridisko konsultāciju sniegšana pašvaldībām  
5. Tiesību aktu projektu izstrādāšana pašvaldību darbības jomā, pārstāvības nodrošināšana tiesvedību procesos  

 Finanšu departaments 2 

 līdzekļi neparedzētiem gadījumiem  un citi pašvaldību finanšu jautājumi (t.sk. aizņēmumi) 2 

 IV E-pārvalde un informācijas sabiedrība 23 
 Nozares vadība (nosacīti  pieskaitāmais skaits funkcijas blokam – tikai aprēķinam) 1 
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 Elektroniskās pārvaldes departaments (EPD)  11 (t.sk + 1 direktors) 
 

 
Valsts informācijas sistēmu (VIS) nodaļa  5 

1 
VIS arhitektūras (t.sk. datu arhitektūras, tehnoloģiskā risinājuma arhitektūras un integrācijas arhitektūras) un sadarbspējas politiku 
veidošana, uzraudzība un īstenošana. 1,0 

 • Apkopo un uztur datus par VIS, VIS sadarbspēju, nodrošina VIS reģistrāciju un uzskaiti, izvērtē esošo VIS arhitektūru, plāno 
optimālo VIS arhitektūru, izstrādā priekšlikumus politikas un normatīvo aktu attīstībai VIS arhitektūras jomā (t.sk. par VIS 
izveidi, reorganizāciju un likvidēšanu) un VIS sadarbspējas jomā. 

 

 • Izvērtē un sniedz atzinumus par VIS izveides lietderību un atbilstību VIS likumam,  
• Informācijas sistēmu savietotāju un ERAF 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes 

„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ietvaros izstrādājamo informācijas sistēmu koncepciju 
izvērtēšana un atzinumu sniegšana. 

 

 • Izstrādā priekšlikumus ar VIS arhitektūru un sadarbspēju saistīto informācijas sistēmu (t.sk. VIS reģistra un Valsts 
informācijas sistēmu savietotāja) izveidi un attīstību, kā sniedz šo sistēmu lietotāju metodisko atbalstu (aktivitāti veic 
sadarbībā ar VRAA) 

 

2. 

VIS darbības, attīstības un uzturēšanas politiku veidošana, uzraudzība un īstenošana. Izvērtē VIS darbības atbilstību normatīvo aktu 
un labās prakses prasībām, izvērtē VIS auditu rezultātus, izstrādā priekšlikumus konstatēto problēmu novēršanai. Uzrauga VIS 
attīstību un uzturēšanu, apzina un izvērtē VIS attīstības un uzturēšanas problēmas. Izstrādā priekšlikumus politikas un normatīvo aktu 
attīstībai VIS darbības, attīstības un uzturēšanas jomā. 

0,8 

3. 
VIS drošības politiku veidošana, uzraudzība un īstenošana. Uztur un aktualizē informāciju par VIS drošības stāvokli, izstrādā 
priekšlikumus politikas un normatīvo aktu attīstībai VIS drošības jomā 0,8 

4 
Atbalsta sniegšana VIS pārziņiem VIS arhitektūras, darbības, attīstības, uzturēšanas un drošības jautājumos Apzina un izplata VIS 
pārziņu darbam nepieciešamo pieredzi, informāciju un zināšanas sniedz metodisko palīdzību un nodrošina labās prakses izplatīšanu 
VIS pārziņiem. 

0,3 

5. 
Valsts pārvaldes informācijas tehnoloģiju (IT) attīstības politiku veidošana un īstenošana. Izvērtē esošo un plāno optimālo IT 
infrastruktūru, veido un apraksta tās modeli, izstrādā politiku IT attīstībai un optimizācijai 0,7 

6 Dalība starptautiskajās darba grupās, starpinstitūciju darba grupās un padomēs 1,4 

 
• Interoperability Solutions for European Public Administrations Committee (ISA Committee) 
• Interoperability Solutions for European Public Administrations Coordination group (ISA Coordination group) 

 

 
• Nacionālā standartizācijas padome. 
• Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvā padome drošības jautājumos. 

 

 • Funkciju audita grupa “Par funkciju audita grupu valsts pārvaldes institūcijām, kas uzkrāj elektronisku informāciju, uztur un 
nodrošina reģistru un valsts informācijas sistēmu darbību, kā arī sniedz elektronizētus pakalpojumus un nodrošina datubāzu 
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darbību” 
• Ģeoportāla ministru kabineta noteikumu izstrādes darba grupa 
• Darba grupa par vienotu institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju 
• Darba grupa “Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” 
• Tematiskā darba grupa par ģeotelpisko datu kopu izmantošanas noteikumiem un atļaujas saņemšanas kārtību 

 
Elektronisko pakalpojumu plānošanas nodaļa 5 

1 

Publiskās pārvaldes e-pakalpojumu attīstības stratēģijas izstrādāšana, e-pakalpojumu izveides un sniegšanas organizācijas plānošana. 
Autentifikācijas elektroniskā vidē normatīvā regulējuma izstrādāšana (modeļi, tiesību akti, atzinumi, priekšlikumi tiesību aktu 
pilnveidošanai e-pakalpojumu un e-dokumentu aprites attīstības jomā u.c.) 
Normatīvās bāzes izveidošana elektroniskajai VPA, Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas ietvaros. 
IS attīstības koncepciju un projektu pieteikumu izvērtēšana ERAF 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 
pakalpojumu attīstība” ietvaros 

1,5 

2 

Elektronisko pakalpojumu koplietošanas infrastruktūras darbības stratēģijas izveide un attīstības koordinēšana 
Iestāžu e-pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo e-pakalpojumu infrastruktūras tehnoloģisko risinājumu attīstību, kā arī ieviesto 
risinājumu un komponenšu pilnveidošana utt. 
ES dalībvalstīs izsniegtu elektronisko parakstu un e-dokumentu sadarbspējas un savstarpējas atpazīšanas nodrošināšana Latvijā, 
dalība darba grupās 

0,8 

3. 

Publisko pakalpojumu kataloga darbības stratēģijas izveidošana un attīstības koordinēšana 
Ar Publisko pakalpojumu elektroniskā kataloga izveidi, darbību un attīstību saistīto pārvaldības modeļu izstrādāšana un ieviešana; 
Iestāžu sniegto pakalpojumu pārvaldības procesu formalizēšana, Publisko pakalpojumu kataloga un Valsts kancelejas funkciju 
analīzes rīka sasaistes organizēšana. Nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņu veikšana.  

0,3 

4 Publiskās pārvaldes elektroniskās vienas pieturas aģentūras ieviešana un īstenošana 1,4 

4.1 

Uz dzīves situāciju modeļa bāzes veidota vienota piekļuves punkta valsts pārvaldes pakalpojumiem izveidošana portālā 
www.latvija.lv., Valsts elektroniskās apkalpošanas risinājuma modeļa izstrādāšana (VPA koncepcijas ietvaros). Valsts sniegto 
pakalpojumu apzināšana un aprakstu ievades koordinēšana publisko pakalpojumu katalogā (sadarbībā ar VRAA un atbildīgajām 
ministrijām). 

 

4.2 
ES Pakalpojumu direktīvas pārņemšana - MK noteikumu projekts “Informācijas aprites kārtība starp vienoto pakalpojumu portālu un 
atbildīgo iestādi un kārtība, kādā aktualizē informāciju par atbildīgo iestāžu sniedzamajiem pakalpojumiem vienotajā pakalpojumu 
portālā” u.c. Sadarbība ar atbildīgajām ES institūcijām elektronisko procedūru jautājumos.  

 

5 Metodiskais un skaidrojošais darbs valsts un pašvaldību elektronisko pakalpojumu attīstībai 1 
5.1 Izstrādāt metodoloģiju e-pakalpojumu attīstības un novērtēšanas jomā.  

5.2 
Vadlīniju sagatavošana Informācijas sistēmu izstrādes koncepcijas sadaļai par e-pakalpojumiem. Koncepcija iestādēm jāsagatavo un 
jāiesniedz ERAF projektu ietvaros. Veikt metodisko un skaidrojošo darbu ar iestāžu speciālistiem un vadītājiem par pakalpojumu 
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optimizācijas un elektronizācijas jautājumiem. 

5.3 
E-iespēju un e-pakalpojumu popularizēšana un izmantošanas veicināšana iedzīvotājiem un uzņēmējiem (prezentācijas, semināri, 
apmācību materiāli, popularizēšana interneta vidē, u.c.). Sadarbībā ar LIAA EEN – pakalpojumu direktīvas komunikācijas un 
popularizēšanas aktivitāšu īstenošana uzņēmējiem 

 

 Inform ācijas sabiedrības politikas departaments (ISPD) 11 (t.sk + 1 
direktors ) 

 
Stratēģijas un politikas plānošanas nodaļa 5  

1 Stratēģijas un politikas plānošanas dokumentu izstrādāšana informācijas sabiedrības jomā 1,8 
1.1 Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006.-2013.gadam   
1.2 Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005.-2009.gadam   
1.3 Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2010.-2013.gadam   
1.4 Latvijas elektroniskās pārvaldes koordinācijas padomes darbības nodrošināšana   

1.5 Koncepcija par droša elektroniskā paraksta nesēja izvēli un droša elektroniskā paraksta ieviešanu LR (nākotnē – saistībā ar eID 
kartēs iekļauto e-parakstu un e-identifikāciju) 

 

1.6 E-prasmju attīstības plāns 2010.- 2013.gadam  
1.7 Informatīvais ziņojums par Bezmaksas bezvadu interneta pieejas punktu izveidi pārvaldes iestādēs  
2 Līdzdarbība elektronisko pakalpojumu attīstības jautājumu risināšanā 1,6 

2.1 Atzinumu sagatavošana  par citu iestāžu izstrādātiem tiesību aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentu projektiem   

2.2 Bērnu tiesību un drošības interneta vidē jautājumu politikas koordinēšana ar Safer-Internet projektu. Pārstāvniecība EK Safer 
Internet Managment Commitee 

 

 eSkills informatīvās nedēļās organizēšana un rīkošana   
3 Politikas plānošana un izstrādāšana starptautiskās sadarbības jomā, informācijas sabiedrības jomā  1,6 

 
Inform ācijas sabiedrības tiesiskā nodrošinājuma nodaļa 5  

1 Stratēģiju un politikas plānošanas dokumentu izstrādāšana informācijas sabiedrības jomā 2,3 
1.1 Informatīvais ziņojums „Par tiesiski nepieļaujamas informācijas aprites ierobežošanu virtuālajā vidē”  

1.2 Elektronisko iepirkumu sistēmas ikgadējais attīstības novērtējums 
 „Par koncepciju „Elektronisko iepirkumu sistēma”  

 

1.3 Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanas uzlabošanas plāns 2010.-2012.gadam.   

1.4 MK 06.03.2007. noteikumi Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"  
grozījumi, noteikumu izpildes monitorings 
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1.5 Vienas pieturas aģentūras un bezmaksas bezvadu interneta pieejas punktu izveide pārvaldes iestāde. Tiesību aktu izstrāde saistībā ar 
VPA ietverot G2G principu 

 

1.6 Informācijas sabiedrības horizontālās prioritātes izvērtēšana ERAF projektos  
1.7 Autortiesību ievērošanas jautājumi interneta vidē  
2 Līdzdarbība valsts informācijas sistēmu attīstības, uzraudzības jautājumu risināšanā 0,82 

2.1 Nodrošināt juridisko atbalstu dokumentu izstrādes procesā - MK noteikumus, kuros reglamentē prasības, kas ievērojamas kritisku VIS 
un VSI savietotāju aizsardzībai u.c. ar e-pakalpojumiem saistītajiem tiesību aktiem 

 

2.2 Normatīvo aktu atbilstības izvērtēšana VIS likuma un tam pakārtoto MK noteikumu prasībām  

3 
Līdzdarbība elektronisko pakalpojumu attīstības jautājumu risināšanā 
Lai nodrošinātu e-pārvaldes politikas ieviešanu, atzinumu sniegšana par citu iestāžu izstrādātiem tiesību aktu projektiem un politikas 
plānošanas dokumentu projektiem 

0,94 

4 Politikas plānošana un izstrādāšana starptautiskās sadarbības jomā informācijas sabiedrības jomā 0,94 
4.1 Noslēgto starptautisko līgumu IKT jomā koordinēšana  
4.2 Eiropas sadarbspējas stratēģijas un tās atbilstības Latvijas normatīvajiem aktiem novērtēšana  

4.3 
Latvijas nacionālo pozīciju un instrukciju izstrādāšana un ES tiesību normu integrēšana normatīvajos aktos informācijas 
sabiedrības jomā 

 

 V Att īstības instrumenti 47 
 Nozares vadība (nosacīti  pieskaitāmais skaits funkcijas blokam – tikai aprēķinam) 6 

 Att īstības instrumentu departaments (AID) 32 
 

1. ES struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ieviešanas nodrošināšana 14 

 Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” RAPLM atbildībā esošo aktivitāšu ieviešanas vadība, koordinēšana un 
uzraudzība   

 

 Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” RAPLM atbildībā esošo aktivitāšu ieviešanas vadība, koordinēšana un 
uzraudzība  

 

2. ES struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu un 
projektu vadība un koordinēšana Latvijā 5,2 

 

Nacionālās atbildīgās iestādes funkciju īstenošana; uzdevumu izpildes nodrošināšana 
Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai; Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmai; Centrālā Baltijas 
jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmai; Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmai; starpreģionu 
sadarbības programmai INTERREG IVC; pilsētvides attīstības programmai URBACT II; labas teritoriālās sadarbības programmu 
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pārvaldības programmai INTERACT II; Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmai; Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmai. 

3 
ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam 
un Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.- 
2013.gadam vadības koordinēšana 

6 

3.1 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Vadošā iestādes funkciju nodrošināšana 3 

3.2 Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās vadošās iestādes Programmas vadības daļas 
funkcijas 

3 

4. Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta prioritāšu vadība un koordinēšana  1,5 

5. 

Starpvaldību komisijas - Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības veicināšanas darba grupas un Latvijas–Lietuvas starpvalstu 
pārrobežas sadarbības komisijas administrēšana; Dalības nodrošināšana Latvijas Republikas un Ukrainas Starpvaldību komisijā, 
Latvijas - Krievijas Starpvaldību komisijas Ekonomisko jautājumu darba grupā, Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas 
Reģionālās sadarbības darba grupā, Latvijas – Baltkrievijas Starpvaldību komisijā  

0,3 

6. 

Pēc 2013.gada plānošanas perioda piedalīties Kohēzijas politikas veidošanā - dalības nodrošināšana Latvijas pozīcijas sagatavošanā 
par ES Kohēzijas politiku pēc 2013.gada un ES budžetu, kā arī citiem ES aktuāliem jautājumiem ,liekot uzsvaru uz Eiropas 
teritoriālās sadarbības nākotni. 
Dalības nodrošināšana Latvijas pozīcijas sagatavošanā par ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam. 

0,4 

7. Sociālās drošības tīkla stratēģijas uzraudzība un kontrole - stratēģijas ieviešanas situācijas analizēšana un MK informēšana par 
ieviešanas gaitu. 2 

8. 
Latvijas - Šveices sadarbības programmas ieviešana un uzraudzība - projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu 
skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus" nodrošināšana  

0,5 

9. PHARE programmas projektu uzraudzība un ilgtspējas nodrošināšana 0,5 

10. Pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešana un uzraudzība (t.sk. par mērķdotācijām investīcijām pašvaldībām). Pasākumu 
plāna valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai izpildes koordinēšana un kontrole. 

1,6 

 Audita departaments 0,5 (direktors) 
+4 

 ES fondu audita nodaļa 4 
1. Revīzijas iestādes funkcija Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā.  
2. Latvijas pārstāvniecība revidentu darba grupās, kur Latvija nav vadošā iestāde  
3. Revīzijas funkcijas veikšana apvienotajā vadības grupā Igaunijas-Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.   

4. ES fondu vadības un kontroles sistēmu novērtēšana atbilstībai ES Regulām un viedokļa sniegšana Eiropas Komisijai par sistēmas 
efektivitāti.   

5. Projektu pārbaudes uz vietām.   
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 Finanšu departaments  0,5 (direktors) 
+4 

 
Pārrobežu sadarbības programmu finansēšanas nodaļa 3 

1. 

Norvēģijas „Pārrobežu sadarbības programma”   
• projektu starpposma un noslēguma atskaišu pārbaude un projektu finanšu jautājumu risināšana, veikto maksājumu, 

maksājumu pamatojošo dokumentu un atbilstošu līgumu pārbaude un uzraudzība; 
• pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 
• projektiem plānoto maksājumu dokumentu sagatavošana iesniegšanai grāmatvedībā; 
•  programmas dokumentu izstrāde un ieviešana, finanšu vadība; 
•  atbilstoši programmai un noslēgtajam Granta līgumam atskaišu un to pamatojošo dokumentu un programmas detalizētā 

budžeta precizēšana, sagatavošana un iesniegšana CFLA, FM un Finanšu Instrumenta Birojam (FIB). 

1 

2 3 mērķis  "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana:   

2.1 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (Mērķis 3) Sertifikācijas iestādes darbības nodrošināšana: 
• projektu atskaišu pārbaude un maksājumu (starpposma, noslēguma) veikšana programmā apstiprinātajiem projektiem; 
• ES regulās un programmas dokumentos noteikto atskaišu sagatavošana Eiropas Komisijai, dalībvalstīm, programmas 

Apvienotajai vadošajai iestādei par programmas rezultātiem; 
•  programmas izdevumu deklarāciju un maksājumu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana EK; 
•  programmas tehniskās palīdzības sertificēšana; 
• Latvijas-Lietuvas PSP programmas dokumentu izstrāde un ieviešana, programmas finanšu plūsmas uzraudzība- saņemtie 

maksājumi no EK, dalībvalstīm, atgūtie nepareizi veiktie maksājumi no projektiem;  
• informācijas ievadīšana programmas datu bāzē. 

1 

2.2 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas EKPI programmas Apvienotās vadošās iestādes Finanšu vadības nodaļas darbības nodrošināšana: 
• projektu atskaišu pārbaude un maksājumu (avansa, starpposma, noslēguma)  veikšana programmā apstiprinātajiem 

projektiem; 
• ES regulās un programmas dokumentos noteiktu atskaišu sagatavošanu Eiropas Komisijai, dalībvalstīm, programmas 

Apvienotajai uzraudzības un vadošajai iestādei par programmas finanšu rezultātiem; 
•  programmas maksājumu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana EK; 
• Igaunijas- Latvijas-Krievijas EKPI programmas dokumentu izstrāde un ieviešana, programmas finanšu plūsmas uzraudzība- 

saņemtie maksājumi no EK un dalībvalstīm, atgūtie nepareizi veiktie maksājumi no projektiem; 
• informācijas ievadīšana programmas datu bāzē.  

1 

 
Valsts budžeta plānošanas un budžeta izpildes analīzes nodaļa  1 



 
 

14 

 
Projektu partneru iesniegumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu administratīvā izvērtēšana; lēmumprojektu sagatavošana 
par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projektu partneriem; līgumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projektam 
sagatavošana un izpildes uzraudzība u.c.  

 

 VI  Vispārējais atbalsts 29 

 
Administrat īvais departaments (AdD) 

1 (direktors) 
+10 

 
Lietvedība 5 

 
Saimnieciskais nodrošinājums, t.sk. iepirkumi 3 

 
IT atbalsts 2 

 
Audita departaments 1,5 

 Sistēmu auditi  
 Sistēmu auditi 1,5 

 
Finanšu  departaments 

0,5 (direktors) 
+ 8  

 Budžeta plānošana 3 
 Grāmatvedība 5 

 
Juridiskais departaments 1 

 Juridiskais atbalsts 1 
 

Personāla vadības  departaments 4 

 Personāla vadība 3 
 Darba drošība 1 

 
Komunik ācijas nodaļa 3 

 Sabiedrības informēšana, t.sk. mājas lapas uzturēšana 3 
 
 


