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1. Aģentūras izveidošanas mērķi.
Valsts aģentūra „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” izveidota, lai vāktu
un apstrādātu vides informāciju, veiktu vides monitoringu un informētu sabiedrību par vides
stāvokli, nodrošinātu zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu
izmantošanu, kā arī īstenotu valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas,
hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.
2. Aģentūras funkcijas un uzdevumi.
Aģentūra veic likumā „Par vides aizsardzību”, likumā „Par piesārņojumu”, Ķīmisko vielu
un ķīmisko produktu likumā, Aizsargjoslu likumā, likumā „Par zemes dzīlēm”, Iepakojuma
likumā, Ūdens apsaimniekošanas likumā un citos vides aizsardzību regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, kā arī
- veic vides, ģeoloģiskos, hidroloģiskos, meteoroloģiskos novērojumus un sniedz to
novērtējumus starptautisko, nacionālo un reģionālo projektu un programmu ietvaros;
- nodrošina vides kvalitātes, ģeoloģiskās, hidroloģiskās un meteoroloģiskās informācijas
uzkrāšanu, glabāšanu, sistematizāciju un papildināšanu;
- veido un attīsta vienotu vides informācijas sistēmu;
- atbilstoši kompetencei sniedz sabiedrībai, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī Eiropas
Savienības institūcijām un starptautiskajām organizācijām vides, ģeoloģisko,
hidroloģisko un meteoroloģisko informāciju;
- sniedz publiskos pakalpojumus, kā arī veic līgumdarbus attiecīgajās darbības jomās;
- koordinē vienotas un salīdzināmas mērījumu metodikas izmantošanu novērojumos un
vides laboratoriju analīzēs;
- pilnveido nacionālo vides monitoringa un indikatoru sistēmu;
- novērtē vides kvalitātes un dabas resursu stāvokli, tendences, prognozes un riska
faktorus, sagatavo Latvijas vides pārskatus un nacionālos ziņojumus;
- veido ekoloģiskā marķējuma sistēmu;
- testē vides kvalitāti;
- izstrādā laika apstākļu, hidroloģiskās, kā arī citas specializētās prognozes;
- nodrošina aeronavigācijai nepieciešamās informācijas izstrādi;
- nodrošina Latvijas zemes dzīļu resursu izvērtēšanu un resursu apzināšanu, kā arī rada
priekšnoteikumus racionālai un ilgspējīgai zemes dzīļu resursu izmantošanai;
- vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniedz zemes
dzīļu izmantošanas atļaujas (licences);
- pārvalda Latvijas Valsts ģeoloģijas fondu un urbumu seržu un etalonparaugu glabātavu;
- vides informācijas sistēmas ietvaros organizē Vides ministrijas padotībā esošo institūciju
datortīkla izveidi un iekļaušanu vienotā valsts informācijas sistēmā;
- nodrošina aģentūras darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši attiecīgo
starptautisko organizāciju prasībām;
- sniedz konsultācijas, organizē un veic pētījumus attiecīgajā darbības jomā;
- nodrošina valsts starptautisko saistību izpildi atbilstoši attiecīgajai darbības jomai;
- veic meteoroloģiskās institūcijas funkcijas atbilstoši 1944.gada 7.decembra Konvencijai
par starptautisko civilo aviāciju;
- pārstāv valsti Pasaules Meteoroloģijas organizācijā, kā arī citās starptautiskajās
organizācijās, kuru darbība saistīta ar meteoroloģiju, hidroloģiju, ģeoloģiju un vides
kvalitātes novērtējumu, kā arī ir Eiropas Vides aģentūras koordinācijas centrs Latvijā;
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-

informē par bīstamām meteoroloģiskām un hidroloģiskām parādībām, kā arī par
parādībām, kas saistītas ar izmaiņām vides kvalitātē un var izraisīt katastrofas,
postījumus un avārijas;
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā piedalās ārkārtējo situāciju
pārvaldīšanā;
sniedz informāciju artēzisko aku aizsardzības pasākumu plānošanā un ūdens apgādes
nodrošināšanā, ja ir valsts apdraudējums.

3. Aģentūras juridiskais statuss un struktūra.
Valsts aģentūra „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” ir Vides ministrijas
pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas darbu uzsāka 2005.gada 1.janvārī. Aģentūra izveidota,
apvienojot Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūru, Latvijas Vides aģentūru un Valsts
Ģeoloģijas dienestu.
Direktors

Vides lab.
Daugavpils lab.
Lielrīgas lab.
Rēzeknes lab.
Liepājas lab.
Madonas lab.
Jelgavas lab.
Valmieras lab.
Ventspils lab.

Kanceleja
Audita
nodaļa
Personāla
nodaļa

Vietnieks informatīvā
nodrošinājuma un
attīstības jautājumos

Vietnieks
vides kvalitātes
jautājumos

Vietnieks finanšu un
administratīvajos
jautājumos

Vietnieks
ģeoloģijas
jautājumos

Klientu
apkalpošanas
nodaļa

Informācijas
tehnoloģiju
nodaļa

Budžeta un
finanšu nodaļa

Ģeoloģijas
informācijas
nodaļa

Attīstības un
informācijas
nodaļa

Datu bāzu
nodaļa

Datortehnikas un
telekomunikāciju
nodaļa

Zemes dzīļu
resursu nodaļa

Prognožu
nodaļa

Ķīmisko
vielu nodaļa

Tehniskā
nodaļa

Ūdens baseinu
vadības nodaļa

Informācijas
aprites nodaļa

Administratīvi
saimnieciskā
nodaļa

Instrumentu
pārbaudes
(Metroloģijas
laboratorija)

Licencēšanas
nodaļa

Novērojumu
tīkla
nodaļa
Monitoringa
programmu
nodaļa

LVĢMA struktūra 2005. gadā
4. Aģentūras darbības plānotie rezultāti un to izpildes izvērtējums:
4.0.0. Budžeta dotācija tika izlietota atbilstoši likumā paredzētajam;
4.0.1. Klientiem tika nosūtītas 120 220 prognozes, kas ir 109% no plānotajām 110 000
prognozēm. Iepriekšējā 2004.gadā tika izsūtītas 119 736 prognozes ( tika plānots izsūtīt
106200 prognozes).
4.0.2. Aģentūras darbības funkciju izpilde tika nodrošināta ar vidējo štata vienību skaitu 510
(tika plānots nepārsniegt 555 štata vienību);
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4.0.3. Tika izpildītas visas plānotās 28 vides nacionālās monitoringa programmas
apakšprogrammas;
4.0.4. LVĢMA Interneta mājas lapas apmeklējums gadā ir bijis 1 494 031 reizes, kas vairāk
nekā trīs reizes pārsniedz plānoto ( 400 000 );
4.0.5. Publicēti 19 Latvijas vides un ilgspējīgas attīstības pārskati, kopsavilkumi un ziņojumi
( bija plānoti 14 ):
4.0.5.1. Tipogrāfiski izdots un LVĢMA mājas lapā publicēts Latvijas resursu patēriņa
pārskats latviešu valodā;
4.0.5.2. LVĢMA mājas lapā publicēts Latvijas resursu patēriņa pārskats angļu valodā;
4.0.5.3. Sagatavots un izsūtīts atzinumiem Virszemes ūdeņu kvalitātes pārskats par 2004.
gadu;
4.0.5.4. Valsts statistikas 2004. gada pārskats par emisijām gaisā 2-Gaiss;
4.0.5.5. Valsts statistikas 2004. gada pārskats par emisijām ūdenī un ūdens patēriņu 2-Ūdens
4.0.5.6. Valsts statistikas 2004. gada pārskats par atkritumiem 3-Atkritumi;
4.0.5.7. Eiropas Komisijai sagatavots un nosūtīts pārskats par sēru saturošu degvielu
izmantošanu ( bija plānots iesniegt 24 ziņojumus );
4.0.5.8. 12 pārskati un kopsavilkumi par dažāda veida piesārņojošām darbībām un emisijām
vidē publicēti LVĢMA mājas lapā;
4.0.6. Ķīmisko vielu reģistrā apkopoti 148 ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas un
importa gada pārskati ( bija plānoti 80 );
4.0.7. Reģistrēti visi pieteiktie 274 biocīdi
( bija plānots kopējais reģistrēto biocīdu skaits – 520 );
4.0.8. Veikta 80 790 paraugu testēšana, kas ir 104% no plānotajiem 78 000;
4.0.9. Piedalīšanās 20 testēšanas laboratoriju prasmes pārbaudēs ( plānotas 7 );
4.0.10. Uzturētas visas plānotās 15 tiešsaistes datu bāzes;
4.0.11. Eiropas Vides aģentūrai nosūtīti plānotie 15 informācijas kopsavilkumi;
4.0.12. Nodrošināta plānoto 6 gaisa monitoringa staciju darbība
4.0.13. Izstrādāta plānotā 2004. gada derīgo izrakteņu krājuma bilance;
4.0.14. Izsniegtas 486 zemes dzīļu izmantošanas licences, kas ir 121% no plānotajām 400;
4.0.15. izsniegtas 103 derīgo izrakteņu atradņu pases, kas ir 108% no plānotajām 95;
4.0.16. Veiktas 77 bezmaksas vides kvalitātes paraugu testēšanas avāriju situāciju un
sūdzību gadījumos ( paredzēts ne vairāk kā 75 paraugi );
4.1. Aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijā noteiktie galvenie
uzdevumi un to izpildes izvērtējums.
LVĢMA darbība 2005.gadā tika vērsta šādos galvenajos
virzienos:
•
•
•
•

turpināt tehnisko resursu atjaunošanu un ieviest mūsdienīgas tehnoloģijas;
piesaistīt papildu finanšu resursus un budžeta plānošana;
paaugstināt darbinieku kvalifikāciju;
palielināt sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti.

Atbilstoši
paveikts:
Latvijā:

šiem

nospraustajiem

virzieniem

2005.

gadā

tika
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Tika sākta “Meteoroloģiskā doplera radara” infrastruktūras un torņa
būvniecība.
Tika atklāta jauna automatizēta meteoroloģisko novērojumu stacija Madonā.
Tika uzstādīta jauna Meteoroloģiskā Telekomunikāciju Sistēma (MTS).
Tika nodota ekspluatācijā Hidrometeoroloģisko novērojumu arhīva telpa.
Aeroloģiskie novērojumi no Rīgas tika pārcelti uz Skrīveriem.
Tika pārvietota Rīgas meteoroloģisko novērojumu stacija uz Kronvalda bulv. 4 un Raiņa
bulv. 19, noslēdzot līgumu ar Latvijas Universitāti.
Starptautiski:
Tika noslēgti:
- Kompleksa zinātniski tehniskās sadarbības programma ar ROSHIDROMET (Krievijas
Hidrometeoroloģijas un vides monitoringa federālo dienestu);
- Līgums ar Lietuvas Hidrometeoroloģijas dienestu par hidrometeoroloģiskās informācijas
apmaiņu;
- Sadarbības līgums ar Itālijas ekomarķējuma kompetento iestādi;
- Sadarbības programma ar Baltkrievijas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas
Hidrometeoroloģijas departamentu par operatīvās darba informācijas apmaiņu;
- Līgums ar Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Ģeofiziskā monitoringa centru par zinātniski
tehnisko sadarbību seismoloģijas jautājumos.
Eiropas Vides aģentūra LVĢMA sniegto vides informāciju 13 jomās novērtēja ar 2. vietu 34
valstu starpā.
4.2. Pārvaldes līgumā noteiktie kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji un to izpildes
izvērtējums.
4.2.1. Sastādīto meteoroloģisko prognožu attaisnošanās 2005. gadā:
a.
24 stundu prognozes – 95% ( plānots 92% ); 2004.gadā - 94%;
b.
48 stundu prognozes – 92% ( plānots 90% ); 2004.gadā - 93%;
c.
Specializēto aviācijas prognožu lidostai attaisnošanās – 83% ( plānots 77% );
2004.gadā - 79%;
4.2.2. Brīdinājumu par bīstamām un stihiskām parādībām savlaicīgums vidēji gadā 6,9
stundas ( plānots ne vēlāk kā 2 stundas ); Brīdinājumu savlaicīgums tiek aprēķināts sākot no
2005. gada;
4.2.3. Aģentūra veica klientu aptauju „Paraugu testēšana Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūras laboratorijās” un aptauju „Patērētāju aptauja”. Aptauju rezultāti ir
kopumā pozitīvi, tie tiks izmantoti darba pilnveidošanai (pilns to teksts ir pieejams
aģentūrā);
4.2.4. Aģentūra nodrošināja klientus ar informāciju sekojošos veidos:
a.
Publisko pakalpojumu cenrādis tika publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;
b. Tika nodrošināta informācijas ( pakalpojumu cenrādis, pakalpojumu pieteikumu
formas, pakalpojumu katalogs utt.) brīva pieejamība aģentūrā un aģentūras mājas
lapā;
c. Papildus informācija tika sniegta konsultējot klientu klātienē vai pa tālruni.
Neviena rakstiska sūdzība no klientiem par nepietiekamu informāciju netika saņemta.
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4.3. Aģentūras kārtējā gada darbības plānā noteiktie galvenie sasniedzamie darbības
rezultāti un to izpildes izvērtējums.

Darba plānā noteiktā darbība:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

Darba nosaukums

Darbības izpilde:
Atzīme par izpildi

Izveidot vienas pieturas aģentūru un
atbilstošu tās struktūru

Ir izveidota vienas pieturas aģentūra ar tai atbilstošu
struktūru. Aģentūra kā vienas pieturas aģentūra faktiski
funkcionē jau kopš tās izveidošanas brīža.
Struktūrvienību nolikumu izstrāde un Nolikumi ir izstrādāti un apstiprināti.
atbildības robežu noteikšana starp
tām
Aģentūras reglamenta izstrāde un
Aģentūras reglaments ir izstrādāts un apstiprināts 2005.
apstiprināšana
gada 1. februārī.
Aģentūras stratēģijas izstrāde
Aģentūras vidējas darbības stratēģija 2005. -2009.
gadam ir izstrādāta norādītajā termiņā un apstiprināta
ar Vides ministra 2005. gada 14. jūlija Rīkojumu Nr.
243
Maksas pakalpojumu cenrāža
Maksas pakalpojumu cenrādis ir izstrādāts un pieņemts
izstrāde
kā 2005. gada 22. novembra MK Noteikumi Nr.896
”Valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūra” sniegto publisko maksas
pakalpojumu cenrādis”. Publicēts Latvijas Vēstnesī
2005. gada 6. decembrī un stājas spēkā 2005. gada 7.
decembrī. Cenrādis netika apstiprināts paredzētajā
termiņā sakarā ar to, ka mainījās kārtība, kādā tiek
apstiprināti maksas pakalpojumu cenrāži publiskajās
aģentūrās. Cenrāža ātrāka virzība nebija iespējama.
Aģentūras vienotas projektu izpildes Ir izveidota vienota projektu vadības sistēma un
koordinācijas un vadības sistēmas
nozīmēts atbildīgais sistēmas ieviešanai un uzturēšanai.
izveide (ieskaitot finanšu un
personāla vadību)
Vienotas vides, ģeoloģijas,
Izstrādāta Aģentūras patreizējās informācijas plūsmas
meteoroloģijas un hidroloģijas
kopējā shēma ar visu datu bāzu un to lietotāju slēgumu
informācijas plūsmas shēmas
tīklu.
izstrāde
Sistemātiska novērojumu veikšana un
informācijas uzkrāšana datu bāzēs
Meteoroloģiskie novērojumi 63
Datu bāzes papildinātas par 1 269 058 vienībām, kas ir
stacijās, palielinot uzkrāto apjomu
125 % no gada laikā plānotā
datu bāzēs par ne mazāk kā 1 012
500 vienībām.
Hidroloģiskie novērojumi 62
Datu bāzes papildinātas par 575 079 vienībām, kas ir
stacijās, palielinot uzkrāto apjomu
119 % no gada laikā plānotā
datu bāzēs par ne mazāk kā 485 000
vienībām..
Virszemes ūdeņu kvalitātes
Datu bāzes papildinātas par 11 523 vienībām, kas ir
novērojumi 99 monitoringa punktos, 112 % no gada laikā plānotā
____________________________________________________
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.
9.1

palielinot uzkrāto apjomu datu bāzēs
par ne mazāk kā 10 300 vienībām.
Atmosfēras gaisa kvalitātes
novērojumi 4 stacijās, palielinot
uzkrāto apjomu datu bāzēs par ne
mazāk kā 81 400 vienībām.
Pazemes ūdeņu novērojumi 75
stacijās, palielinot uzkrāto apjomu
datu bāzēs par ne mazāk kā 16 140
vienībām.
Nokrišņu kvalitātes novērojumi 4
stacijās, palielinot uzkrāto apjomu
datu bāzēs par ne mazāk kā 2 100
vienībām.
Integrālā monitoringa 12
apakšprogrammu novērojumi 2
stacijās, palielinot uzkrāto apjomu
datu bāzēs par ne mazāk kā 5 700
vienībām.
EMEP un GAW novērojumi 2
stacijās, palielinot uzkrāto apjomu
datu bāzēs par ne mazāk kā 11 100
vienībām.
ICP-waters novērojumi 5 stacijās,
palielinot uzkrāto apjomu datu bāzēs
par ne mazāk kā 1 735 vienībām.
Hidrometeoroloģisko prognožu
izstrāde:
Vispārējās meteoroloģiskās
prognozes: nosūtīt klientiem ne
mazāk kā 78000 prognozes

9.2.

Specializētās aviācijas
meteoroloģiskās prognozes: nosūtīs
klientiem ne mazāk kā 25000
prognozes

9.3.

Hidroloģiskās prognozes: nosūtīt
klientiem ne mazāk kā 7000
prognozes

10.

Datu bāzu uzturēšana un
administrēšana

Datu bāzes papildinātas par 105 736 vienībām, kas ir
130 % no gada laikā plānotā
Datu bāzes papildinātas par 21 630 vienībām, kas ir
134 % no gada laikā plānotā
Datu bāzes papildinātas par 2 975 vienībām, kas ir
142% no gada laikā plānotā
Datu bāzes papildinātas par 5 273 vienībām, kas ir 93
% no gada laikā plānotā
Plāna neizpilde ir saistīta ar laika apstākļiem, kas tieši
ietekmē novērojumu apakšprogrammu izpildi.
Datu bāzes papildinātas par 12 011 vienībām, kas ir
108 % no gada laikā plānotā
Datu bāzes papildinātas par 1 647 vienībām, kas ir
95% no gada laikā plānotā
Sausās vasaras dēļ nebija iespējams veikt novērojumus
meža strautā, kas no jūlija ir izžuvis.
Klientiem nosūtītas 79 824 vispārējās meteoroloģiskās
prognozes, kas ir 102 % no plānotā;
2004.gadā nosūtītas 85 000 prognozes.
Prognožu skaits svārstās atkarībā no klientu
pasūtījumiem.
Klientiem nosūtītas 28 214 specializētās aviācijas
meteoroloģiskās prognozes, kas ir 113 % no plānotā;
2004.gadā nosūtītas 28688, prognožu skaita svārstības
saistītas ar papildus prognožu nosūtīšanu ( korekciju,
papildus pasūtījumiem)
Klientiem nosūtītas12 182 hidroloģiskās
meteoroloģiskās prognozes, kas ir 174 % no plānotā,
2004.gadā tika nosūtītas 12096 prognozes ( pārskatā
tika norādītas sagatavoto, nevis nosūtīto prognožu
skaits -6048)
- Nodrošināta vides kvalitātes, hidroloģisko un
meteoroloģisko novērojumu datu apkopošana un
apstrāde.
- Veikta hidroloģiskās un meteoroloģiskās datu bāzes
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11.
12.
13.
13.1.

Jaunas monitoringa programmas
izstrāde
Siltumnīcas efekta gāzu emisijas
kvotu tirdzniecības informācijas
sistēmas izveide
Informācijas sagatavošana Eiropas
Komisijai, Eiropas Vides aģentūrai
un Konvenciju sekretariātiem:
Datu un informācijas sagatavošana
un iesniegšana ANO Vispārējās
konvencijas par klimata pārmaiņām
un konvencijas par piesārņojuma
pārrobežu pārnesi lielos attālumos
sekretariātiem par antropogēnām
slodzēm, tai skaitā SEG emisijām
gaisā

pārvaldība, t.sk. datu plūsmas un kvalitātes audits,
informācijas imports datu bāzē, informācijas kļūdu
labošana.
- Gada laikā tika veikta vēsturisko
2 106 900 meteoroloģisko un 629 600 hidroloģisko
novērojumu datu ievade un pārbaude. Nodrošināta
vēsturisko datu sagatavošana importam un veikts
imports CLIDATA DB.
- Gada laikā tika nodrošināta 6 909 800
meteoroloģisko un 630 000 hidroloģisko
raksturlielumu, kā arī 80 200 atmosfēras gaisa
kvalitātes novērojumu rezultātu apkopošana DB.
- Dabas aizsardzības informatīvās sistēmas DB
ievadīti dati par 195 aizsargājamo augu sugu atradnēm,
660 mikro liegumiem, kā arī ievadīta informācija no 27
jaunākajiem Dabas aizsardzības plāniem.
- Veiktas izmaiņas mikroliegumu DB saskaņā ar Valsts
mežu dienesta jaunajām mežierīcībām.
- Regulāri veidotas visu DB rezerves kopijas un
nodrošināta tiešsaistes DB nepārtraukta pieejamība.
aizsardzības plāniem.
- Veiktas izmaiņas mikroliegumu DB saskaņā ar Valsts
mežu dienesta jaunajām mežierīcībām.
- Regulāri veidotas visu DB rezerves kopijas un
nodrošināta tiešsaistes DB nepārtraukta pieejamība.
- 01.03.2005. noslēgta vienošanās ar Oracle par
Aģentūrā izmantoto Oracle licenču jauninājumu
piegādes turpināšanu (maintenance).
- 09.03.2005. noslēgts līgums par visu Aģentūrā
ekspluatējamo Oracle DB serveru tehnisko atbalstu no
Oracle partneriem Latvijā.
Jauna programma tika izstrādāta
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma izveidota un savu
darbu uzsākusi.

- Ženēvas konvencijas sekretariātam un Eiropas Vides
aģentūrai 15.02.2005 iesniegti dati par SEG emisiju
inventarizāciju.un antropogēno slodžu aprēķini.
- SEG emisiju inventarizācija (aprēķini un ziņojums)
ANO Vispārējās Konvencijas „Par Klimata
pārmaiņām” sekretariātam un Eiropas Vides aģentūrai
iesniegts 15.04.2005.
- Ženēvas konvencijas Sekretariātam un Eiropas Vides
aģentūrai 15.05.2005. iesniegts ziņojums par
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13.2.
13.3.
13.4
13.5.

13.6.

13.7.

Informācijas sniegšana EK par
antropogēnām slodzēm, t.sk. SEG
emisijām gaisā.
Datu un informācijas sagatavošana
LR 4. nacionālajam ziņojumam par
klimata pārmaiņām
Datu un informācijas sagatavošana
Kioto protokola progresa ziņojumam
Datu un informācijas sagatavošana
ziņojumiem Eiropas Komisijai
saskaņā ar ES regulas No 2037/2000
prasībām:
par metilbromīda izmantošanu
karantīnas un priekšapstrādes
vajadzībām,
par halonu izmantošanu kritiskajām
vajadzībām,
par HHFO izmantošanu
ugunsdzēsības iekārtās,
par ozona slāni noārdošo vielu
atjaunošanas un iznīcināšanas shēmu
īstenošanu.
Datu un informācijas, tai skaitā
prognozes 2010.gadam, sniegšana
EK direktīvas 2001/81/EK ietvaros.

Ziņojuma sagatavošana iesniegšanai
Eiropas Komisijai saskaņā ar ES

antropogēno slodžu aprēķiniem konvencijas Par
piesārņojuma pārrobežu pārnesi lielos attālumos
ietvaros.
- Nosūtīti komentāri ANO Vispārējās konvencijas par
Klimata pārmaiņām sekretariātam par konvencijas
ekspertu grupas SEG emisiju inventarizācijas
izvērtējumu.
- Sadarbībā ar Vides ministriju tiek organizēts
Nacionālās sistēmas izveides seminārs ZM, SM, EM,
TM pārstāvjiem.
Sagatavota un nosūtīta ANO Vispārējās konvencijas
par Klimata pārmaiņām sekretariātam anketa par SEG
emisiju inventarizācijas datu savietojamību ar SEG
emisiju reģistru.
SEG emisiju inventarizācija saskaņā ar EK Lēmumu
280/2004/EK iesniegta Eiropas Komisijai.
Emisiju dati sniegti 27.05.2005.
Sagatavoti un iesniegti 01.02.2005 VIDM SEG emisiju
1990., 1995., 2000., 2003. gadu dati.
Sniegtas konsultācijas par attiecīgo ziņojumu
sagatavošanas kārtību uzņēmumiem un iestādēm,
kurām VIDM bija nosūtījusi pieprasījumu sniegt
ziņojumiem nepieciešamo informāciju.

- Eiropas Komisijai un Eiropas Vides aģentūrai ir
iesniegti 2003.gada dati un prognozes 2010.gadam
30.12.2004.
- Sagatavoti un LVĢMA mājas lapā latviešu un angļu
valodā publicēti kopsavilkumi par piesārņojošām
emisijām 2004.gadā.
Sagatavota informācija un ievadīti dati RAINS modeļa
formāta tabulās maksimāli pieļaujamo emisiju
robežlielumu noteikšanai un ar piesārņojuma
samazinājumu saistīto izmaksu modelēšanai.
- Ziņojums iesniegts Eiropas Komisijai 21.03.2005
(WFD, Article 5).
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Ūdens struktūrdirektīvas prasībām.
13.8.

Upju kvalitātes datu sagatavošana un
iesniegšana Eiropas Padomes
lēmuma 77/795/EEC izpildei
13.9. Dalība ziņojuma sagatavošanā
iesniegšanai Eiropas Komisijai par
UWWTD 91/271/EES (Komunālo
notekūdeņu direktīva)
-Piedalīšanās UWWTD vadlīniju
sagatavošanā direktīvas ziņojuma
formātam 2006.-2015.g. un
komitejas darbā
13.10 Ziņojumu sagatavošana un
iesniegšana Eiropas Komisijai
saskaņā ar direktīvas 76/464/EK par
piesārņojumu, ko rada dažas
bīstamās vielas, kuras novada
Kopienas ūdens vidē,
13.11 Ziņojumu sniegšana Eiropas
Komisijai saskaņā ar ES direktīvas
2002/49/EK prasībām:
- ziņojums par autoceļiem, dzelzceļa
līnijām, par lidostām, kā arī par
aglomerācijām ar vairāk nekā 250
000 iedzīvotāju
- ziņojums par trokšņa
robežlielumiem, par institūcijām, kas
nodrošina trokšņa karšu un rīcības
plānu izstrādi, apstiprināšanu un
glabāšanu.
13.12 Ziņojuma sniegšana Eiropas
Komisijai saskaņā ar direktīvas
2003/87/EK prasībām par
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu
emisijas atļauju un emisijas kvotu
sistēmas ieviešanu Latvijā.
13.13 Ziņojumu sagatavošana un
iesniegšana Eiropas Komisijā
saskaņā ar Padomes lēmuma
Nr.280/2004/EK 3. panta 1. daļas
prasībām
13.14 Datu un informācijas sniegšana EVA
par dabas aizsardzību un bioloģisko
daudzveidību, gaisa kvalitāti,
emisijām gaisā, atkritumu
apsaimniekošanu,

2004.gadā iesniegtais ziņojums (WFD, Article 3)
ievadīts Eiropas ūdens informācijas sistēmā WISE.
Dati sagatavoti un 23.09.2005. iesniegti Vides
ministrijas VAD iesniegšanai Eiropas Komisijai.
- Ziņojums iesniegts Eiropas Komisijā 10.01.2005.
Dalība UWWTD direktīvas ziņošanas vadlīniju
sagatavošanas 6. un 7.darba grupas sanāksmēs. Dalība
apvienotajā UWWTD un WFD ziņojumu
sagatavošanas darba grupas sanāksmē.
Informācija un dati sagatavoti un iesniegti VIDM
Vides aizsardzības departamentam 28.09.2005.

Ziņojums sagatavots un jūlijā nosūtīts elektroniski
Eiropas Komisijai. Ziņojums papīra un CD-ROM
formātā iesniegts Vides ministrijas VAD nosūtīšanai
uz EK.

Ziņojums sagatavots un iesniegts Eiropas Komisijā un
Eiropas Vides aģentūrā 30.06.2005.

Ziņojumi sagatavoti un 14.01.05. un 15.03.05. iesniegti
elektroniski Eiropas Komisijā.

- EVA Dabas aizsardzības un bioloģiskās
daudzveidības tematiskajam centram savlaicīgi
nosūtīta pieprasītā informācija CDDA datu bāzei.
- Veikta no Eiropas Komisijas saņemto neprecizitāšu
labošana Natura 2000 datu bāzē.
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ūdeņu kvalitāti, resursiem un
piesārņojums slodzēm

13.15 Gaisa un nokrišņu kvalitātes 2004.
gada dati no EMEP stacijām
iesniegšana CCC (Chemical
Coordinating centre), NILU
(Norvēģijas gaisa pētījumu centrs)
13.16 Vides kvalitātes un
hidrometeoroloģijas 2004. gada datu
no ICP-IM stacijām iesniegšana FEI
( Somijas vides institūts) ICP-IM
programmas vadības centram
13.17 Ūdens kvalitātes 2004. gada datu no
5 upēm iesniegšana
ICP-Waters (virszemes ūdeņu
paskābināšanās efektu monitoringa
programmas centram)
13.18 2004. gada novērojumu datu no
reģionālajām GAW (Atmosfēras
globālā dienesta programma)
stacijām par aerosoliem iesniegšana
WMO (Pasaules Meteoroloģijas
organizācija) World Data Centre for
Aerosols (WDCA), Ispra, Italy
13.19 Novērojumu datu no reģionālajām
GAW (Global Atmosferic Watch)
stacijām par siltumnīcas efekta
gāzēm iesniegšana WMO World
Data Centre for Geenhouse Gases
(Pasaules siltumnīcas efekta gāzu
datu centrs) Meteorological Agency,
Japan: par 2004. gada II pusgadu;

- “Bioloģiskā daudzveidība Latvijā – informācijas un
sadarbības tīkls (CHM)” mājas lapā atjaunotas 1200
visas ārējās un iekšējās saites, pievienotas jaunas,
veikti labojumi saskaņā ar grozījumiem Latvijas
likumdošanā. Dalība EC CHM darba grupas sanāksmē
par CHM mājas lapas jauno versiju, kas tiks ieviesta
arī Latvijā.
- 2004.gada gaisa kvalitātes dati sagatavoti un ar DEM
(Data Exchange Module) palīdzību ievietoti AIRBASE
datu bāzē (EVA uzturētajā CDR (Central Data
Repositary)) 19.09.2005.
- 2004.gada virszemes ūdens kvalitātes un kvantitātes
dati, pazemes ūdens kvalitātes un kvantitātes sagatavoti
un ievadīti EEA WATERBASE DB.
- Regulāri sniegta informācija par ikmēneša un gada
ozona koncentrācijām.
-Eurostatam sagatavoti un nosūtīti atkritumu dati par
sadzīves atkritumiem indikatoru aprēķināšanai.
Dati iesniegti 23.09.2005

Dati iesniegti 07.11.2005

Dati iesniegti 28.04.2005

Dati iesniegti 23.09.2005

Dati iesniegti 11.03.2005
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13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

par 2005. gada I pusgadu.
2004. gada novērojumu datu no
reģionālajām GAW stacijām par
nokrišņiem iesniegšana WMO World
Data Centre for Precipitation
Chemistry, USA, Albany
Liepājas NS 2004. gada
meteoroloģijas datu programmas
“Implementation of the GCOS
(Global Climate Observation
System) Surface Network” ietvaros
iesniegšana World Data Centre for
Meteorology Asheville, USA
Nokrišņu 2004. gada datu no 6
(Regional Basic Synoptic Network
ietvaros strādājošajām) novērojumu
stacijām iesniegšana Climatology
Centre Deutscher Wetterdienst,
Offenbach, Germany
Meteoroloģijas datu no 3 stacijām
sūtīšana (Koda FM-71 “CLIMAT”
formātā) GTS ( Global
Telecommunication Network),
WMO ( World Meteorological
Organization)
Aeroloģijas datu no Rīgas
novērojumu stacijas sūtīšana (Koda
FM-75 “CLIMAT-TEMP” formātā)
GTS ( Global Telecommunication
Network), WMO ( World
Meteorological Organization)
Nokrišņu un caurplūdumu 2004.
gada datu par „EUROWATERNET
quantity” tīklu nosūtīšana Eiropas
Komisijas EIONET datu bāzei,
RIVM, Nīderlandē.
Datu un informācijas sniegšana
Eiropas Komisijai saskaņā ar Eiropas
Komisijas regulas Nr. 2216/2004
prasībām”.
Ziņojuma sniegšana Eiropas
Komisijai saskaņā ar Komisijas
Lēmumu 2004/461/EC par ikgadējo
gaisa kvalitātes novērtējumu
ziņojumu saskaņā ar Padomes
direktīvu 96/62/EK. 1999/30/EK,
2000/69/EK un 2002/3/EK prasībām

Dati iesniegti 24.10.2005
Dati iesniegti 28.10.2005

Dati iesniegti 30.01.2005

Dati iesniegti 31.03.2005

Dati iesniegti atbilstoši plānam katra mēneša 5-ajā
datumā par iepriekšējo kalendāro mēnesi

Dati iesniegti atbilstoši plānam katra mēneša 5-ajā
datumā par iepriekšējo kalendāro mēnesi

Dati iesniegti 25.10.2005

Sagatavota un nosūtīta Eiropas Komisijai informācija
par esošām, prioritārām, saražotām un importētām
ķīmiskām vielām, kuru daudzums pārsniedz 10 t/gadā
saskaņā ar regulu Nr.793/93/EEC.
Ziņojums sagatavots un CD-ROM formātā 21.09.2005.
nosūtīts Vides ministrijas VAD iesniegšanai EK.
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14.
14.1.

Statistisko pārskatu sagatavošana un
iesniegšana:
3-Atkritumi

14.2.

2-Ūdens

14.3.

2-Gaiss

15.
15.1.

Jaunu testēšanas metodiku ieviešana:
LVS EN 13725:2003 Gaisa kvalitāte.
Smaku koncentrācijas noteikšana ar
dinamisko olfaktometriju
.
Jaunās gāzu
hromatogrāfijas/masspektrometrijas
(GC/MS) sistēmas apguve (PHARE
projekts LE.02.09.01 Environment
Monitoring).
Jaunās augsti efektīvās šķidruma
hromatogrāfijas (HPLC) sistēmas
apguve (PHARE projekts
LE.02.09.01 Environment
Monitoring)
LVS EN ISO 15586 Ūdens kvalitāte.
Elementu mikrodaudzumu
noteikšana ar atomu absorbcijas
spektrometriju, lietojot grafīta kiveti
Piedalīšanās ne mazāk kā 9
starplaboratoriju salīdzinošajā
testēšanā un prasmes pārbaudēs:

15.2.

15.3.

15.4.

16.

Veikta iesniegto datu precizēšana, pārskats iesniegts
VIDM un CSP 15.07.2005.
Mājas lapā publicēts 2004.gada apkopojums tematisko
karšu veidā.
Pārskata kopsavilkumi sagatavoti un iesniegti VIDM
un CSP 30.05.2005.
Mājas lapā publicēts 2004.gada apkopojums tematisko
karšu veidā.
Provizoriskie datu apkopojumi iesniegti izskatīšanai
VIDM, VVD un CSP 30.05.2005. Precizējumi veikti
un gala apkopojums sagatavots un iesniegts VIDM un
CSP 30.06.2005.
Mājas lapā publicēts 2004.gada apkopojums tematisko
karšu veidā.
Uzstādīta smakas koncentrācijas mērījumu aparatūra,
apmācīts personāls smaku paraugu ņemšanai un
mērījumu veikšanai laboratorijā, tika veikti smaku
koncentrāciju mērījumi 3 objektos.
Uzstādīta un apgūta jaunā gāzu hromatogrāfijas
sistēma.

Uzstādīta un apgūta jaunā šķidruma hromatogrāfijas
sistēma.

Apgūta metodika, uzkrāti paraugu analīžu rezultāti,
novērtēta metodikas veiktspēja pavisam 11 dažādiem
elementiem. Metodika tiek izmantota metālu satura
noteikšanai ūdens, nokrišņu un sedimentu paraugos.
Piedalīšanās 19 testēšanās un pārbaudēs:
1. WEPAL -ISE (Wageningen Agriculture University,
Nīderlande), augsne: Pkop, Nkop, organiskā viela, pH,
sausna, metāli (As, Cd, Cu, Cr, Fe, Ni, Pb, Zn, Hg) – 8
paraugi, 112 analīzes;
2. WEPAL-SETOC (Wageningen Agriculture
University, Nīderlande), sedimenti - sausna, metāli
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) – 8 paraugi, 76
analīzes;
3. PICC-VO (Instituto Nacional de Segurida Higiene
en el Trabalo, Spānija), gaiss - organiskie savienojumi,
(benzols, toluols, m-ksilols, trihloretilēns), 10 paraugi,
40 analīzes;
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4. PICC-MET (Instituto Nacional de Segurida Higiene
en el Trabalo, Spānija), gaisa filtri - metāli (Cd, Cr,Ni,
Pb), 10 paraugi, 45 analīzes;
5. Aquacheck (United Kingdom), ūdens: -krāsainība,
pH, EVS, suspendētās vielas, sausais atlikums, HCO3,
permanganāta indekss, ĶSP, BSP, DOC, SVAV,
N/NH4, N/NO2, N/NO3, Pkop, Nkop, Si, Na, K, Ca,
Mg, cietība, Cl, F, NO3, SO4, BETX , ,
poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAH), metāli (As, Cd,
Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Hg, V, Mo, Sb) – 27
paraugi, 305 analīzes;
6. QWAS Quality in Microbiology (QMS, United
Kingdom), ūdens, dūņas, mikrobioloģija - kopējās
koliformas, fekālās koliformas, E.coli, zarnu
enterokoki, Salmonella spp.- 3 paraugi, 27 analīzes;
7. Acid Rain, nokrišņi - pH, EVS, N/NH4, Cl, F, SO4,
NO3, Na, K, Ca, Mg, 6 paraugi, 66 analīzes;
8. ICP WATER, NIVA, ūdens – pH, EVS, NO3, Cl,
SO4, NO3, HCO3, Ca, K, Na, Mg, cietība, Cd, Cu, Fe,
Mn, Ni, Pb, Zn, 4 paraugi 34 analīzes;
9. ICP Forests, augsne, skujas, lapas – pH, sausna,
Nkop, Pkop, Ca, K, Na, Mg, Al, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb,
Zn, Hg; 11 paraugi, 448 analīzes;
10. EMEP, nokrišņi, gaisa filtri - NO2, NH4, pH, EVS,
Cl, SO4, NO3; gaisa filtri - NH4, S/SO2, HNO3;
metāli - Ca, K, Na, Mg, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn;
23 paraugi, 88 analīzes;
11. ICP-Forests EPD 2nd working ring test 2005,
ūdens - pH, EVS, N/NH4, HCO3, P/PO4, Pkop, Nkop,
Si, DOC, Cl, N/NO3, S/SO4, Ca, K, Na, Mg, Al, Cd,
Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, 20 paraugi, 195 analīzes;
12. LATAK prasmes pārbaudes programma DPP
050/04 (PP 09) - augsne - Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn,
Co, Hg, PAH; ūdens - Ca, K, Na, Mg, Mn, EVS, Cl,
NO3, SO4, 5 paraugi, 34 analīzes;
13. Monitoring of Radioactive Substances in the Baltic
Sea (HELCOM MORS), jūras ūdens - radionuklīdi
137Cs un 90Sr, 1paraugs, 8 analīzes;
14. SEPA (Zviedrijas Vides aģentūra) kopprojektā
“Assesment of surface water quality”,
makrozoobentoss, 2 paraugi, 2 analīzes;
15. ES projekts G7RT-CT-2002-05110 "Improving the
infrastructure for metrology in chemestry in candidate
New Member States QUA-NAS" - rūpnieciskie
putekļi, metāli - Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn;
- dūņas, organiskie savienojumi, pesticīdi, ,
poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAH), 2 paraugi, 45
analīzes;
16. ES projekts Screening method for Water data
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17.
18.
18.1.

Izsniegt zemes dzīļu izmantošanas
licences ne mazāk kā 300
Eiropas ekomarķējuma sistēmas
ieviešana Latvijā:
Informācijas par Eiropas
ekomarķējumu sagatavošana
sabiedrībai un publicēšana
Internet mājas lapā,
plašsaziņas līdzekļiem,
divos semināros,
konsultācijās

Information in support of the implementation of the
Water Framework Directive, ūdens – pH, EVS, Pkop,
anjoni -SO4, Cl, N/NO3, F, poliaromātiskie
ogļūdeņraži (PAH), metāli - Al, As, Cd, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Zn, Ca, K, Mg, Na, 3 paraugi, 87 analīzes;
17. Zviedrijas projekts „Quality Work and Quality
Control in Laboratories Monitoring Water Quality in
River Daugava and River Nemunas”, virszemes ūdens
- N/NH4, N/NO2, N/NO3, P/PO4, 2 paraugi, 24
analīzes;
18. BAM Certification study „Mineral oil in
soil/waste”(Federal Institute for Materials Research
and Testing), naftas ogļūdeņražu indekss, 4 paraugi, 12
analīzes;
19. Round robin oil comparison (RIZA, Netherland),
naftas produktu identifikācija un salīdzināšana, 4
paraugi, 20 analīzes
Izsniegtas 486 licences (121% no plānotā)

- Aktualizēta informācija LVĢMA mājas lapā par ES
ekomarķējumu;
- Rediģēts makets 2004. gadā izdotajam ekomarķējuma
bukletam, tas atkārtoti iespiests 2000 eksemplāros;
- Sadarbībā ar BEF organizēts starptautiskais seminārs
Workshop on product information as a tool for
consumer to reduce risks for environment and human
health (06.09.2004.);
- Sniegtas konsultācijas ieinteresēto pušu pārstāvjiem
par ES ekomarķējuma sistēmu un iespēju līdzdarboties,
t.sk. augsnes uzlabotājiem, poligrāfijai, ziepēm un
šampūniem;
- Informatīvās sanāksmes “Eiropas ekomarķējuma
ieviešana Latvijā: pieredze un perspektīvas”
organizēšana Vides ministrijā 16.11.2005.;
- Ieinteresēto pušu pārstāvju aptaujas organizēšana par
optimālo sadarbības modeli ar kompetento
ekomarķējuma institūciju un papīra izstrādājumu
ekomarķējuma piešķiršanas kritērijiem.
- Latvijas tirgus izpēte valstī pieejamo ekomarķētu
preču apzināšanai; attiecīgu konsultāciju sniegšana
(masu mēdijiem, RTU studentiem, ieinteresēto pušu
pārstāvjiem).
- Iesaistīšanas “Zaļā iepirkuma” procesa ieviešanā
Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs – piedalīšanās
NVO „Zaļā brīvība” organizētajā semināru ciklā “Zaļā
iepirkuma iespējas Latvijā” valsts un pašvaldību
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18.2.

Ekomarķējuma piešķiršanas
mehānisma izstrāde un uzsākšana,
t.sk. partnerattiecību izveide ar kādu
no ES dalībvalstīm, nepieciešamo
ekspertu apzināšana ekomarķējuma
piešķiršanai, ekomarķējuma
piešķiršana, ekomarķējuma prasību
izpildes pārraudzība

19.

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
aprites pārraudzība
Datu apkopošana par ķīmisko vielu
un ķīmisko produktu apriti, t.sk.
datu un informācijas apkopošana

19.1.

iestāžu darbiniekiem 20.10.2005 Daugavpilī,
28.10.2005 Liepājā un 31.10.2005 Valmierā.
Ekomarķējuma sistēmas prezentācija .
- Rediģēti informatīvie materiāli par ekomarķējumu un
to tulkojumi latviešu valodā (“Ceļvedis pretendentiem
uz "Ekopuķīti", ekomarķējuma piešķiršanas kritēriji
universālajiem tīrīšanas līdzekļiem un sanitāro
labierīcību tīrīšanas līdzekļiem).
- Pilnveidota un aģentūras mājas lapā publicēta
stratēģija Ieinteresēto pušu līdzdalība Eiropas
ekomarķējuma sistēmā,
- Uzsākta Aģentūras un Eiropā vadošās – Itālijas
kompetentās ekomarķējuma institūcijas sadarbība:
Aģentūras pārstāvji piedalījās pasākumā Nacionālā
tūrisma diena ar Eiropas „Ekopuķīti” (Itālija,
Portofino, Rapallo 17-18. jūlijs).
- Tiek organizēts seminārs Latvijas uzņēmējiem un
citām ieinteresētām pusēm par ekomarķējumu un
EMAS vides pārvaldības sistēmu 2006.g. janvārī ar
Itālijas viesu dalību.
- Līdzdalība EK ekoloģisko kritēriju izstrādē preču
grupās “ziepes un šampūni”, “sildīšanas iekārtas”,
“iespieddarbi” (apkopoti ieinteresēto pušu komentāri,
iesniegti EK)
- Iepazīšanās ar ekomarķējuma sistēmas darbības
pieredzi ārvalstīs un Latvijas pieredzes popularizēšana,
uzsākot tās ieviešanu, virknē starptautisku semināru:
Ziemeļeiropas un Baltijas valstu seminārs par
ekomarķējuma mārketingu 28.10.2005. Īslandē; ES
Ekomarķējuma Padoms (EUEB) prezidentūras
sanāksme 24.-25.10.2005. Lielbritānijā; EUEB
organizētās sanāksmēs - Kompetento iestāžu
sanāksme, Ekomarķējuma pārvaldes sanāksme,
Mārketinga padomes sanāksme, Sadarbības un
Koordinācijas padomes sanāksme 4.-9.12.2005.
Beļģijā
- Sadarbība ar “Zaļo sertifikātu” (Latvijas nacionālu
marķējumu lauku tūrisma pakalpojumu sfērā) novērtētas iespējas „Ekopuķītes” piešķiršanai lauku
tūrisma mītnēm ar „Zaļo sertifikātu”, izpētīta „Zaļā
sertifikāta” piešķiršanas procedūra, kritēriji salīdzināti
ar „Ekopuķītes” kritērijiem kempingu pakalpojumu
jomā.
- Saņemti 147 pārskati par ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu ražošanu un importu, ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu DB ievadīti 147 pārskati.
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19.2.

19.3.

datu bāzē,
lieltonnāžas ķīmisko vielu un
ķīmisko produktu uzskaite sadarbībā
ar VID Galveno muitas pārvaldi,
datu par ozona slāni noārdošo vielu
lietošanu apkopošana.
Ķīmisko vielu pārvaldības
nacionālās kompetentās iestādes
funkciju izpilde, t.sk.
jaunu ķīmisko vielu pieteikumu
izskatīšana, riska novērtēšana,
administratīvo aktu izdošana,
jauno ķīmisko vielu saņēmēju
reģistrēšana,
bīstamo ķīmisko vielu saraksta
pilnveidošana,
ķīmisko vielu fizikāli ķīmisko,
toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko
īpašību noteikšanas metožu
pilnveidošana,
biocīdu inventarizācija, riska
novērtēšana, pagaidu reģistrēšana,
reģistrēšana, atļauju izsniegšana,
ķīmisko vielu eksporta atļauju
izsniegšana, ziņojumu EK
sagatavošana,
dalība ES institūciju darbā, t.sk.
tehniskajās komitejās un ekspertu
darba grupās.

Starptautisko saistību izpilde, t.sk.
Starpvaldību ķīmiskās drošības
foruma (IFCS) nacionālā
koordinatora funkciju izpilde,
dalība nacionālo pozīciju
sagatavošanā ES jaunās ķīmisko
vielu politikas REACH izstrādē,
dalība Latvijas-Zviedrijas
kopprojektā “Atbalsts Latvijai
ķīmisko vielu kontrolē 2002-2004”
dalība stratēģisko partnerattiecību
projektā ES jaunās ķīmisko vielu
politikas REACH testēšanā (SPORT)

- Apkopota no GMP saņemtā informācija.
DB apkopotas atskaites no 10 iestādēm vai uzņēmuma,
kas izmanto ozona slāni noārdošās vielas.

- Tiek izskatīti 32 Eiropas Komisijas Apvienoto
pētījumu centra Eiropas Ķīmisko vielu biroja jaunu
ķīmisko vielu pieteikumu dosjē;
- Jaunu ķīmisko vielu pieteikumi nav saņemti,
notikušas tikšanās ar 2 uzņēmumiem, kas varētu uzsākt
jauno ķīmisko vielu ražošanu vai importu,
- Izskatīti 61 uzņēmuma pieteikumi un izsniegti
inventarizācijas numuri 328 biocīdiem,
- Dalība Eiropas Komisijas organizētajās biocīdu
direktīvas 98/8/EK kompetento iestāžu 18., 19. un 20.
sanāksmēs,
- Dalība 3 Eiropas Komisijas organizētajās biocīdu
direktīvas 98/8/EK Tehniskās komitejas sanāksmēs,
- Saskaņā ar ES eksporta-importa regulas (EK)
304/2003 prasībām sagatavots un nosūtīts Eiropas
Komisijai ziņojums par atsevišķu ķīmisko vielu
importu un eksportu Latvijā,
- Dalība divās kārtējās Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas (EK) 304/2003 par bīstamo ķīmisko vielu
eksportu un importu nozīmēto nacionālo iestāžu un
pielāgošanas tehnikas attīstības līmeņa komitejas
kombinētajā 6. un 7.sanāksmē,
- Dalība Eiropas Komisijas rīkotajā jauno un esošo
ķīmisko vielu, kas seko Padomes regulai (EEK) 793/93
un direktīvai 67/548EEK, 7., 8. un 9.tehniskajā
komitejas sanāksmē,
- Dalība Eiropas Ķīmisko vielu biroja (ECB) rīkotajos
kursos par ķīmisko vielu IUCLID datu bāzi un riska
novērtēšanas programmatūru EUSES.
- Izplatīti regulārie IFCS informatīvie apkārtraksti.
- Dalība REACH 5., 6., 7., 8. un 9.nacionālās pozīcijas
izstrādē Konkurētspējas Ministru padomei un Vides
ministru padomei.
- Dalība Zviedrijas ķīmisko vielu inspektorāta rīkotajā
seminārā par ķīmisko vielu pārvaldības iestāžu mājas
lapām un PRIO DB izmantošanas iespējām,
-Dalība trīspusējā stratēģisko partnerattiecību
sadarbības projektā SPORT (Strategic Partnership on
REACH Testing) sadarbībā ar Somijas kompetentajām
iestādēm.
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20.

Aģentūras datu bāzu
programmatūras pilnveidošana

- Sagatavoti priekšlikumi vides kvalitātes, hidroloģisko
un meteoroloģisko novērojumu datu bāzu un to
programmatūru pilnveidošanai, ka arī jaunu datu
apstrādes procedūru izstrādāšanai.
- Pilnveidotas CLIDATA mēneša atskaišu veidlapas,
izstrādātas un testētas ikstundas vēja raksturlielumu
importa procedūras, vērtību dzēšanas procedūras,
optimizēta karogu atjaunošanas un labošanas
procedūra, pilnveidots CLIDATA -analīze programmas
datu atlases algoritms.
- Izstrādāta un testēta atmosfēras parādību kontroles un
savstarpējās pārbaudes ar citiem elementiem procedūra
- Izstrādāta CLIDATA -analīze programmatūras datu
monitoringa funkcija
-Datu novērtēšanas un plūsmas kontroles
programmatūra papildināta ar datu ievadīšanas un
korekcijas funkciju un ar iespēju pārrēķināt sākuma un
beigu laiku no Griničas laika uz Latvijas
ziemas/vasaras laiku
- Programma CLIDATA -analīze papildināta ar jaunām
funkcijām, kas nodrošina ciklisko aprēķinu skaita
samazināšanu.
-Universālas pieprasījuma formas izstrādāšana
CLIDATA datu bāzei, kas nodrošina maksimālu
informācijas saņemšanu par pieprasīto objektu un šīs
informācijas izmantošanu pieprasījumā.
- Izveidots datu importa modulis no Laboratorijas
testēšanas rezultātu apstrādes sistēmas (LTRAS) un no
bijušās vides kvalitātes novērojumu IS vienotā
virszemes ūdens kvalitātes monitoringa (VŪKM) datu
bāzē un nepieciešamo atskaišu veidošana.
- Izmaiņas LTRAS testēšanas uzdevumu modulī, kas
nodrošina korektu testēšanas parametru ievadu un
testēšanas pārskatu elektronisku sūtīšanu no LTRAS uz
GPNDSAS, kā arī „iezīmju” uzstādīšanu automātiskam
datu importam VŪKM DB un testēšanas pārskatu
eksportam Excel tabulās (līguma ar CFI ietvaros).
- Organizācijas katalogam izveidots web modulis datu
analīzei no Oracle DB.
- Pilnveidojumi Dabas resursu nodokļu IS, kas saistīti
ar derīgo izrakteņu atļauju datu apstrādi.
- Pilnveidojumi „2-Ūdens”, kas saistīti ar atskaišu
veidošanu.
- Pilnveidojumi „3-A”, kas saistīti ar E tabulas datu un
savākto atkritumu informācijas apstrādi.
- Pilnveidojumi “2 -Gaiss”, lai uzkrātu datus par gaisa
attīrīšanas iekārtu darbību.
Papildinājumi ziņojumu reģistra starptautiskajām
institūcijām DB administrēšanas modulī (datu ievads
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21.

Jaunu datu bāzu izveide

21.1.

Operatoru veiktā notekūdeņu
monitoringa un integrēto atļauju datu
bāze

21.2.

Piesārņojošo vielu reģistra
programmatūras izstrāde

22.

Savas kompetences ietvaros sniegt
atbalstu Ministrijas departamentiem
normatīvo aktu sagatavošanā
Precizēt MK 17.04.2001 noteikumu
Nr. 175 pielikumā ietverto
aizsargājamo ģeomorfoloģisko
objektu sarakstu (Dabas dep.)
Precizēt pielikumu par ūdens videi
bīstamām vielām grozījumiem MK
2002. gada 22. janvāra noteikumos
Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” (Vides
departaments)

22.1.

22..2
.

ziņošanas prasībām) un publiskās pieejas modulī.
- Izstrādes procesā ir meteoroloģisko un hidroloģisko
prognožu automatizētās datu izsūtīšanas klientiem
programmatūra – sagatavots datu ievadīšanas modulis /
notiek datu izsūtīšanas moduļa izstrāde.
- Līgumdarba „Ūdens saimniecisko iecirkņu robežu
DB izveidošana lietošanai ģeogrāfiskajās informācijas
sistēmās” ietvaros ir izveidota DB visiem upju baseinu
apgabaliem.
- Izveidota un nodota ekspluatācijā Aģentūras
darbiniekiem DB datu uzkrāšanai par Ozona slāņa
biezuma mērījumiem ar TOMS (Total Ozone Mapping
Spectrometer).
- Atbilstoši MK 06.09.2005.not. 683 prasībām
izveidots un Internetā pieejams Vides ekspertu reģistrs.
- PHARE projekta ietvaros saskaņota programmatūras
prasību specifikācija virszemes ūdens hidrobioloģisko
datu apstrādei, uzsākta datu ievades un apstrādes
sistēmas testēšana.
VIDM līguma par
Aģentūras IS pilnveidojumiem Phare projekta „IT
sistēmas izstrādāšana” ietvaros:
- izveidota Aģentūras projekta vadības grupa, sniegtas
intervijas,
- izskatīti un sagatavoti priekšlikumi izmaiņām
projekta pārvaldības dokumentācijai,
- izskatītas un koriģētas programmatūras prasību
specifikācijas,
veikta programmatūras testēšana un pārbaude, sniegti
ieteikumi uzlabošanai.
Līgums par projekta izpildi noslēgts 25.04.2005 ar
Austrijas Vides aģentūru.
Sagatavots projekts kritisko slodžu datu aprēķina un
vizualizācijas sistēmas prasību specifikācijai
(tehniskajam uzdevumam) TF projekta ietvaros.

Sadarbībā ar Dabas departamentu ir izvērtēts
pieminekļu saraksts un veiktas vairākas pieminekļu
apsekošanas.
Vides ministrijas Vides aizsardzības departamentam
10.07.2005. iesniegti priekšlikumi izmaiņām MK
noteikumu Nr. 34 2. pielikuma sarakstā Ūdens videi
bīstamās vielas
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22.3.

Veikt tehniskus precizējumus
saskaņā ar jaunās regulas
pieņemšanu, lai veiktu grozījumus
MK 2003. g. 8.aprīļa noteikumos Nr.
162 “Noteikumi par vides
monitoringu un piesārņojošo vielu
reģistru” (Vides departaments)
22.4. Pielikuma par prioritārajām vielām
precizēšana grozījumiem MK 2004.
g. 19. oktobra noteikumos Nr. 858
“Noteikumi par virszemes
ūdensobjektu tipu raksturojumu,
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un
antropopgēno slodžu noteikšanas
kārtību” (Vides departaments)
22.5. Atbalsts projekta ietvaros
grozījumiem 2004. g. 1.maija MK
noteikumos “Ozona slāņa
aizsardzības noteikumi”, lai
nodrošinātu ES regulas 2037/2000
prasību ieviešanu (Vides
departaments)
22.6. Līdzdalība darba grupā MK
noteikumu (4 gab.) par zemes dzīļu
izmantošanu sakarā ar grozījumiem
likumā “Par zemes dzīlēm” (Vides
departaments)
22.7. Sagatavot un iesniegt informāciju
konvencijas sekretariātam saskaņā ar
Roterdamas konvencijas par
procedūru, saskaņā ar kuru
starptautiskajā tirdzniecībā dodama
iepriekš norunāta piekrišana attiecībā
uz dažām bīstamām ķīmiskām
vielām un pesticīdiem prasībām.
(Vides departaments)
22.8. Sagatavot un iesniegt informāciju
konvencijas sekretariātam saskaņā ar
Stokholmas konvencijas par
noturīgajiem organiskajiem
piesārņotājiem prasībām. (Vides
departaments)
22.9. Dalība pozīciju sagatavošanā Vides
ministru padomes un Konkurētspējas
padomes sanāksmēm paredzamajai
regulas REACH ieviešanai (Vides
departaments)
22.10. Dalība pozīcijas sagatavošanā

Nav bijusi nepieciešama darbība.

Vides ministrijas Vides aizsardzības departamentam
10.07.2005. iesniegti priekšlikumi izmaiņām MK
noteikumu Nr. 858 prioritāro vielu sarakstā .

Veiktas visas pieprasītās darbības.

Noteikumiem sagatavotas 27 kartes un izstrādāti
profesionāli klasifikatori, kā arī nodrošināts
informatīvs atbalsts 2 MK noteikumu izstrādei. Notiek
jaunu MK noteikumu “Derīgo izrakteņu ieguves
noteikumu” izvērtēšana un pilnveidošana.
Saskaņā ar eksporta-importa regulas (EK) 304/2003
9.panta 3.daļas prasībām sagatavots un nosūtīts Eiropas
Komisijai ziņojums par eksporta -importa regulas (EK)
304/2003 I pielikumā uzskaitīto ķīmisko vielu un tās
saturošu ķīmisko produktu eksportu un importu
Latvijā.

Informācija sagatavota un iesniegta LR Pastāvīgā
pārstāvniecībā Apvienoto Nāciju Organizācijā Ženēvā
3.jūnijā iesniegts Stokholmas konvencijas
sekretariātam adresēts MK apstiprinātais Noturīgo
organisko piesārņotāju samazināšanas plāns Latvijai
2005.-2020.gadiem.
Dalība REACH 5., 6., 7., 8. un 9.nacionālās pozīcijas
izstrādē Konkurētspējas Ministru padomei un Vides
ministru padomei.
Jūlijā sagatavoti priekšlikumi Latvijas pozīcijai par E-
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23.

Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas projektam par Eiropas
Piesārņojošo vielu un izmešu
pārneses reģistra ieviešanu un
Padomes Direktīvu 91/689/EEK un
96/61/EK grozīšanu (PRTR). (Vides
departaments)
Piedalīšanās ES Ūdens
struktūrdirektīvas īstenošanas
Stratēģiskajā koordinācijas grupā un
piedalīšanās EK organizētajā
interkalibrācijas procesā

24.

Ilgtspējīgas attīstības indikatoru
pārskata gatavošana

25.

Dalība ziņojumu ES saskaņošanā ar
Lietuvu un Igauniju Ūdens
apsaimniekošanas likuma, Ūdens
struktūrdirektīvas, līgumu ar Lietuvu
un Igauniju ietvaros

26.

Pieprasījumu sagatavošana,
izsūtīšana Ministrijas
departamentiem par
nepieciešamajiem atbalsta
pasākumiem, kas būtu jāiekļauj
Aģentūras darba plānā 2006. gadā.
Pasākumu apkopošana iekļaušanai
Aģentūras darba plānā.

PRTR un ziņots par Latvijas situāciju ar Piesārņojošo
vielu reģistru Eiropas Komisijas ekspertu sanāksmē
Briselē 07.08.2005.

Aģentūras pārstāvji piedalījās divās darba grupās maijā
un septembrī. Izskatīti iepriekšējā pusgada darba
rezultāti, jauni vadības grupas uzdevumi iestrādāti
attiecīgo aģentūras nodaļu darba plānos.
Intensīvs interkalibrācijas process uzsākts septembrī.
Pašlaik notiek sarunas ar Igaunijas speciālistiem par
viena kopēja ūdens objekta (ezera) izvēli savstarpējo
nacionālo hidrobioloģisko metožu pārbaudei.
- Sagatavots pārskata sagatavošanas plāns.
- Uzsākts darbs pie pārskata struktūras izveides.
- Apkopoti pārskata sagatavošanai izmantojamie
indikatori saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības
pamatnostādnēs noteiktajiem mērķiem.
- Pārskata struktūra un provizoriskais indikatoru
saraksts prezentēts Ilgtspējīgas attīstības padomes sēdē
1.12.2005.
Gada laikā ir bijušas 4 oficiālas saskaņošanas
sanāksmes ar Lietuvu un 2 sanāksmes ar Igauniju.
Papildus šīm sanāksmēm regulāri tiek veiktas
savstarpējās konsultācijas darba kārtībā. Ar Lietuvas
Vides aģentūru tiek gatavots savstarpējās sadarbības un
informācijas apmaiņas līgums.
Pieprasījums sagatavots un nosūtīts. Saņemta atbilde ar
Ministrijas departamentu prasību apkopojumu. Tās tiks
iestrādātas jaunajā 2006.g. darba plānā.
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4.4. Pārskata gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas ( piemēram, likumdošanā,
aģentūras struktūrā ).
Būtiskas pārmaiņas nav notikušas. Ir precizēta aģentūras struktūra.
5. Valsts investīciju programmas projektu plānoto uzdevumu izpilde.
2005.gadā tika sākta valsts investīciju programmas LVĢMA projekta Nr.EV 59-10
„Meteoroloģiskā lokatora iegāde un uzstādīšana” realizācija. Projekta ietvaros tika iegādāta
meteoroloģiskā radara aparatūra, tika uzbūvēts radara tornis un izveidota jaunā radara
infrastruktūra, kā arī uzbūvēts sinhronās zondēšanas termināls.
6. Pasākumi, kas vērsti uz darba optimizāciju, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu,
izmaksu samazinājumu, pieejamības nodrošināšanu.
Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūras, Valsts ģeoloģijas dienesta un Latvijas Vides
aģentūras apvienošanās sekmēja valsts budžeta līdzekļu ekonomiju un finanšu resursu
optimizāciju. Tāpat apvienošanās novērsa dažādu funkciju dublēšanos un sekmēja
informācijas optimizāciju.
Lai gan klientiem reorganizācija prasīja laiku, lai pārorientētos uz vienotu aģentūru un
vienotu apkalpošanas sistēmu, tomēr pārtapšana vienas pieturas aģentūrā ir vērsta tieši uz
klientu ērtībām.
2005.gadā tika uzsākta LVĢMA jaunās mājas lapas www.lvgma.gov.lv izveidošana, kurā
vienkopus būtu pieejama informācija, kas līdz šim bija atrodama trīs dažādās tīmekļa
novietnēs – www.meteo.lv, www.vgd.gov.lv un www.lva.gov.lv. Pastāvīgie klienti tāpat kā
līdz šim varēs iegūt operatīvo meteoroloģisko informāciju, izmantojot specializēti
autorizētiem lietotājiem izveidotu sistēmu ar lietotājvārdu un paroli.
Jaunizveidotās aģentūras atpazīstamību sekmēja arī dalība izstādē „Vide un enerģija”
2005.gada oktobrī izstāžu kompleksā „Ķīpsala”.
7. Atsauksmes par aģentūras darbību (pozitīva informācija presē, pozitīva sadarbības
partneru atsauksme, konsultatīvās padomes vērtējums, klientu apmierinātība ar
pakalpojumiem, kas noteikta, pamatojoties uz klientu aptauju rezultātiem, sūdzību un
kļūdu samazinājums u.c. informācija).
LVĢMA pārskata gadā no 8.augusta līdz 1.septembrim veica vides laboratoriju klientu
aptauju, lai noskaidrotu viņu domas un vēlmes par laboratoriju darbību un klientu
apkalpošanu („5” – augstākais novērtējums). Tika aptaujāti astoņu laboratoriju klienti,
pavisam 669 klienti, no kuriem atbildēja 178 klienti. Visaugstāk klienti vērtēja speciālistu
kompetenci („4,7”), personāla attieksmi („4,7”) un konfidencialitātes nodrošināšanu („4,7”).
Viszemāk tika novērtēta pakalpojumu cena („3,5”). Aptuveni viena trešdaļa klientu
atbildēja, ka sadarbojoties ar LVĢMA, ar problēmām nav saskārušies. 115 klientu uzskatīja,
ka laboratoriju pakalpojumu kvalitāte nav mainījusies. 45 klienti apgalvoja, ka pakalpojumu
kvalitāte ir uzlabojusies un tikai 1 klients uzskatīja, ka pakalpojumu kvalitāte ir
pasliktinājusies.
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8. Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums un pasākumi tās pilnveidošanai.
Audita nodaļa atskaites periodā ir analizējusi un novērtējusi LVĢMA iekšējās kontroles
sistēmu un uzskata, ka kopumā iekšējās kontroles sistēma darbojas efektīvi, ņemot vērā to,
ka LVĢMA vadības sistēma sertificēta atbilstoši standarta ISO 9001-2000 prasībām. Ir
izstrādāta Kvalitātes vadības sistēmas Rokasgrāmata, kas kopumā uztur iekšējo kontroles
sistēmu LVĢMA.
Auditi tiek veikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Par iekšējo auditu”, Iekšējā
audita rokasgrāmatas un Iekšējā audita standartiem, veicot auditu ar mērķi iegūt pārliecību,
ka LVĢMA struktūrvienību darbs atbilst noteiktiem mērķiem un uzdevumiem un ka
uzrādītie un izskatītie dokumenti nesatur būtiskas neatbilstības.
Audita nodaļa ir veikusi auditus pēc apstiprinātā gada darba plāna. Veicot auditus, tika
veikta darbības novērtēšana, kas aptver izvirzīto mērķu realizāciju, iekšējās kontroles
vērtēšanu un analīzi; struktūrvienību iekšējās kontroles darba sistēmas novērtēšanu.
Veikto auditu rezultāti tika apkopoti ziņojumos. Izdarīti secinājumi un doti priekšlikumi un
ieteikumi atklāto problēmu, trūkumu un neatbilstību novēršanai.
9. Informācija par aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem un
izcenojumu izmaiņas prognoze nākamajam pārskata periodam.
LVĢMA maksas pakalpojumus līdz 2005.gada 7.decembrim sniedza saskaņā ar LR Vides
ministra 2003.gada 11.decembra rīkojumu Nr. 287 „Par publisko pakalpojumu izcenojumu
noteikšanu”, LR Vides ministra 2003.gada 19.decembra rīkojumu Nr.298 un LR VARAM
ministra 2002.gada 14.augusta rīkojumu Nr.141.
2005.gada 22.novembrī tika apstiprināti ministru kabineta noteikumi Nr.896 „Noteikumi par
valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” sniegto publisko
maksas pakalpojumu cenrādi”, kas spēkā stājās 2005.gada 7.decembrī. Pašlaik spēkā esošais
cenrādis sastāv no 655 pakalpojumu pozīcijām.
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10. Finansējums un tā izlietojums:
10.1. Valsts (pašvaldību) budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļi, īpašiem mērķiem paredzētie (speciālā budžeta) ieņēmumi
un to izlietojums.
Nr.
p.
k.
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.3.

2
Ieņēmumi (kopā):
dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
maksas pakalpojumi un citi
ieņēmumi

2.2.3.
2.2.4.

Izdevumi (kopā):
Uzturēšanas izdevumi (kopā):
atalgojumi
sociālā apdrošināšana
komandējumi
pakalpojumi
materiāli un energo resursi
subsīdijas un dotācijas
Izdevumi kapitālieguldījumiem
(kopā):
kustamie īpašumi
kapitālais remonts; nekustamā
īpašuma iegāde
intelektuālais īpašums
investīcijas

3.
3.1.
3.2.

Nodarbinātība:
faktiskais nodarbināto skaits
vidējā darba alga

2.2.1.
2.2.2.

Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)
3
3560437
2883094

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā
4
5291460
4254743

Faktiskā
Izpilde
5
5216619
4254743

677343

1036717

961876

3574196
2812990
1237774
273945
100183
894257
306831
-

5291460
3520220
1610710
452306
104242
990206
362756
-

5053595
3441182
1610710
452306
103846
949640
324680
-

761206
389876
87530

1771240
475790
141554

1612413
475790
141554

33800
250000

139602
1014294

139602
855467

480
215

576
233

516
260

10.2. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (atbilstoši pakalpojumu veidiem), tai skaitā
valsts un pašvaldību iestādēm, un to izlietojums.
2005.gadā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem sastāda Ls 961 876.40 jeb 18.44% no LVĢMA kopējiem ieņēmumiem
2005.gadā. Ieņēmumi kopā ar valsts budžeta dotāciju un pārejošo atlikumu Ls 3559.09 uz
2005.gada 1.janvāri izlietoti kārtējiem izdevumiem, atskaitot atalgojumus un izdevumus
kapitālieguldījumiem.
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10.3. Aģentūras saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums.
Lati
1. Saņemts ( kopā)
Lielākie ziedotāji:
Ārvalstu uzņēmējsabiedrības un privātās personas:
t.sk. Armines 60 Boulevard Saint Michel
Armines Paris

53295
53295
1121
3268

2. Izlietots (kopā)
Finansētie pasākumi (kopā):
algu izmaksas
sociālā apdrošināšana
komandējumi
pakalpojumi un materiālu iegāde
materiāli un energo resursi
pamatlīdzekļu iegāde
intelektuālais īpašums
kapitālais remonts

37977
16784
3230
9057
2254
243
6339
70
-

10.4. Līdzekļu ekonomija, kas panākta, uzlabojot darba efektivitāti.
Optimizēts laboratoriju skaits – slēgta Lielrīgas laboratorija, kuras funkcijas šobrīd pilda
Jūrmalas laboratorija, un slēgta Liepājas laboratorija, kuras funkcijas pilda Ventspils
laboratorija, šādi samazinot laboratoriju sektora uzturēšanas izmaksas un darba resursus.
Atbrīvotas telpas Rūpniecības ielā, Rīgā, pārvietojot darbiniekus uz darba vietām ēkā
Maskavas ielā 165, Rīgā, kas ir aģentūras valdījumā. Šādi ieekonomēti resursi par īres un
komunālajiem maksājumiem.
11. Informācija par valsts investīciju programmā ietverto projektu realizācijai
piešķirto budžeta līdzekļu ielietojumu.
2005.gadā LVĢMA projekta Nr.EV 59-10 „Meteoroloģiskā lokatora iegāde un uzstādīšana”
piešķirtie valsts budžeta līdzekļi veido Ls 850 000. Valsts investīciju programmā ietverto
projektu realizācijai projekta ietvaros veikti sekojoši pasākumi ar sekojošu līdzekļu
izlietojumu:

Nr.
p.k.

1.
2.
3.

Izmaksu postenis
Meteoroloģiskā radara aparatūras iegāde
Radara torņa būvniecība un infrastruktūras ierīkošana
Sinhronās zondēšanas termināla būvniecība
KOPĀ

Līguma
faktiskās izpildes
rādītāji pārskata
perioda beigās
491 977
337 541
20 482
850 000,00

Uz 2006.gada 1.janvāri veikti visi sākotnēji projekta ietvaros plānotie pasākumi. Piešķirtais
finansējums ielietots pilnībā.
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12. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana.
LVĢMA 2005.gadā turpināja izglītot savus speciālistus, proti, regulāri tika izmantotas
iespējas paaugstināt hidrologu, meteorologu, ģeologu, ekologu, ķīmiķu u.c. speciālistu
kvalifikāciju, piedaloties dažādos semināros, mācību kursos un starptautiskajos projektos:
•
•
•
•
•

Pasaules Meteoroloģijas Organizācijas rīkotajos mācību kursos „Kompjuterizācija
meteoroloģisko disciplīnu pasniegšanā” Sanktpēterburgā;
PMO tehniskajā konferencē „Klimats kā resurss” Ķīnā;
Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkla (EIONET) darba grupas 10. sanāksmē
„Gaisa kvalitātes pārvaldība un novērtējums”;
Meteoroloģisko satelītu informācijas pielietošana;
Radara darbības principi u.c.

2005.gada laikā LVĢMA darbinieki ir ieguvuši apliecības un sertifikātus šādās
programmās:
•
•
•

Jaunākās informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas un biroja risinājumi;
Par starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu rezultātiem;
Par notekūdeņu un virszemes ūdeņu paraugu ņemšanu; u.c.

Sagatavoti vairāki ziņojumi starptautiskiem pasākumiem par vides testēšanas problēmām un
panākumiem Latvijā.
Notikusi pieredzes apmaiņa ar citām vides informācijas institūcijām un testēšanas
laboratorijām Latvijā, Dānijā, Somijā, Čehijā, Nīderlandē.
13. Prognozes un plāni:
13.1. Plānotie pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
•
•
•

pilnveidot klientu apkalpošanas sistēmu un tās kontroli;
pilnveidot datu bāzes un ieviest vienotu sistēmu informācijas sagatavošanā;
palielināt sabiedrībai brīvi pieejamās informācijas apjomu aģentūras mājas lapā.

13.2. Plānotie pasākumi resursu lietderīgai un taupīgai izmantošanai un
administrēšanas sistēmas uzlabošanai.
Plānots LVĢMA darbiniekus, kuru darba vietas līdz šim atradušās Eksporta ielā 5, Rīgā un
Straumes ielā 2, Jūrmalā pārvietot uz Maskavas ielu 165, Rīgā, aizpildot telpas Maskavas
ielā 165, Rīgā un ieekonomējot līdzekļus par īres maksu, elektrības un komunālajiem
maksājumiem Eksporta ielā 5, Rīgā un Straumes ielā 2, Jūrmalā.
Plānots, ka pazemes ūdens monitoringa pasākumi tiks veikti vienlaicīgi ar virszemes ūdens
monitoringa pasākumiem, kā rezultātā tiks ieekonomēti degvielas resursi.
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13.3. Aģentūras finanšu saistības.
Pārskata gada beigās pircēju un pasūtītāju parādi sastādīja Ls 14398, t.sk. valsts
uzņēmumiem Ls 2700, pašvaldību uzņēmumiem Ls 624, pašvaldību budžeta iestādēm Ls
1593.
Kreditoru parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem uz pārskata perioda beigām sastādīja Ls
34 914, t.sk. valsts budžeta iestādēm Ls 3 967.
14. Informācija par Valsts kontroles veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem.
Valsts Kontrole, veicot 2005.gada finanšu pārskata auditu LR Vides ministrijā, veikusi
pārbaudi arī aģentūrā. Aizrādījumi netika saņemti.
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