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5.4. Valsts budžeta investīciju projektu finansēšana
2022. gadā
Valsts budžeta izdevumi investīcijām
I. Informācija par nozīmīgākajiem valsts budžeta investīciju virzieniem 2022. gadā
Atbilstoši grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību ir precizēts jēdziens
“investīcijas”, nosakot, ka budžetu investīcijas — budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai,
kuru rezultātā tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais
ieguldījums vai kuri uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā
ieguldījuma stāvokli (aktīva pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā
vai būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem. Pārejas
noteikumi paredz, ka grozījumi attiecībā uz paskaidrojuma sadaļu, tajā skaitā informāciju par
valsts budžeta investīcijām stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, bet pirmo reizi tos piemēro,
sagatavojot likumu “Par valsts budžetu 2022. gadam”.
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai 2022. gadā plānots
767,3 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai 213,6 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts budžeta
ieguldījums investīcijām ir par 292,7 milj. euro jeb 1,6 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju
apjomu 2021. gada budžetā.
5.5. attēls Valsts budžeta izdevumi investīcijām no 2021. līdz 2024. gadam, milj. euro
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2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto
projektu un pasākumu īstenošana
1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

FMPask_5.4_020222_bud2022.docx

888
5.6. attēls Valsts budžeta izdevumi investīcijām funkcionālā sadalījumā 2022. gadam,
milj. euro
Veselība; 21,1

Atpūta, kultūra un
reliģija; 12,3

Izglītība; 15,7

Sociālā aizsardzība;
11,7

Vispārējie valdības
dienesti; 21,0

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana; 1,8
Vides aizsardzība; 1,8

Aizsardzība; 224,5

Ekonomiskā darbība;
379,7

Sabiedriskā kārtība un
drošība; 77,8

01. Valsts prezidenta kanceleja
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
0,1 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 0,09 milj. euro jeb
3,9 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks veikta Rīgas pils labiekārtošana.
1. Rīgas pils dārza labiekārtošana
Mērķis – pabeigt Rīgas pils dārza rekonstrukciju, saglabājot tā vēsturisko un kultūras
mantojuma nozīmi un pielāgojot dārzu Valsts prezidenta darbības nodrošināšanai atbilstoši
vispārpieņemtajām protokolārajām normām lielam skaitam Valsts prezidenta aicināto viesu
organizētu pieņemšanu un pasākumu.
Sagaidāmais rezultāts – Rīgas pils dārzs, kas atbilst vispārpieņemtajām protokolārajām
normām un pielāgots Valsts prezidenta darbības nodrošināšanai.
2. Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana
Mērķis – uzsverot Latvijas valstisko nepārtrauktību un nacionālo pretošanos padomju
okupācijas laikā, tiks uzgleznoti un Rīgas pilī izvietoti Valsts prezidenta vietas izpildītāju
trimdā Jāzepa Rancāna un Paula Kalniņa portreti, tādējādi papildinot Valsts prezidentu portretu
galeriju.
Sagaidāmais rezultāts – Rīgas pils portretu galeriju papildinās divi mākslas darbi.
02. Saeima
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
2,2 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 0,51 milj. euro jeb
1,3 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
FMPask_5.4_020222_bud2022.docx

889
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks uzlabotas Saeimas drošības sistēmas, arhīvu telpu
izbūve un datorizētās sistēmas izstrāde.
1. Saeimas drošības sistēmu pilnveidošana
1.1. Ugunsdrošības signalizācijas izbūve ēkai Jēkaba ielā 10/12
Mērķis – jaunas ugunsdrošības signalizācijas izbūve atbilstoši noteikumu un standarta
prasībām.
Sagaidāmais rezultāts – nomainīta esošā novecojusī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēma un izbūvēta jauna sistēma atbilstoši MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumu
Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 333 “Noteikumi
par Latvijas Būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” prasībām.
1.2. Ēkas Skanstes ielā 6 sprinkleru sistēmas projektēšana un pārbūve
Mērķis – normatīvo aktu prasību ugunsdrošības jomā atbilstības nodrošināšana, izbūvējot jaunu
sprinkleru sistēmu.
Sagaidāmais rezultāts – demontēta esošā novecojusī sprinkleru sistēma un izbūvēta jauna
sprinkleru sistēma, kas atbilst MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības
noteikumi” un 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu
LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” prasībām.
1.3. Saeimas autobāzes drošības sistēmu pilnveidošana
Mērķis – stiprināt un nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošus Autobāzes infrastruktūras un
pakalpojumu sniegšanas drošības pasākumus;
Sagaidāmais rezultāts – objekts aprīkots ar mūsdienu prasībām atbilstošu piekļuves kontroles
sistēmu (PKS).
2. Arhīva telpu izbūve Skanstes ielā 6
Mērķis – Saeimas dokumentu arhīvglabātavas izveide.
Sagaidāmais rezultāts – izbūvēta arhīvglabātava, kas nodrošina Saeimas arhīva dokumentu
uzglabāšanu telpās ar atbilstošu mikroklimatu, kā arī dokumentu pieejamību lasītavas telpā un
kabinetus arhīva darbiniekiem.
3. Dokumentu vadības sistēmas ieviešana
Mērķis – ieviest efektīvu un lietošanā ērtu Lietvedības sistēmu, kas tajā skaitā nodrošinātu
pilnvērtīgu elektronisko dokumentu apriti.
Sagaidāmais rezultāts – nodrošināta esošo dokumentu vadības procesu lietojamība, pilnvērtīga
elektronisko dokumentu pārvaldība, Saeimas komisiju dokumentu aprites procesu uzlabošana
un to integrācija ar sēžu norises procesiem, efektīvi pārvaldāma lietotāju tiesību sistēma,
uzlabota arhivēšanas funkcionalitāte un integrācija ar valsts arhīvu.
4. Saeimas sēžu vadības un pārvaldības datorizētās sistēmas izstrāde
Mērķis – izveidot jaunu mūsdienīgu, datorizētu, mobilu Saeimas sēžu norises sistēmu, kas
aizstātu esošo tehniski un morāli novecojušo Saeimas sēžu zāles pogu sistēmu.
Sagaidāmais rezultāts – izveidota Saeimas sēžu sistēma, kuru iespējams izmantot datorā,
realizēt Saeimas sēžu sistēmas procesus (pieteikšanās debatēm, balsošana u.c.). Ieviesta jauna
funkcionalitāte, kas sniedz plašāku informāciju par sēdē skatāmajiem jautājumiem un piedāvā
deputātiem veikt papildu darbības ērtā veidā, kuras šobrīd tiek veiktas papīra formā.
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03. Ministru kabinets
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
0,8 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 0,48 milj. euro jeb
2,4 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks uzlabota kopējā informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas infrastruktūra, pilnveidotas piekļuves kontroles, videonovērošanas sistēmas un
multimediālo sistēmu struktūras. Kā arī nodrošinātas iespējas organizēt mācību procesu gan
klātienē, gan tiešsaistē.
1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības pasākumi
Mērķis – darbs drošā vidē.
Sagaidāmais rezultāts – uzlabota kopējā Valsts kancelejas IKT infrastruktūra un palielināta tās
noturība pret krīzes situācijām.
2. MK ēkas fiziskās drošības stiprināšana
Mērķis – nodrošināt darbu drošā vidē
Sagaidāmais rezultāts – pilnveidotas piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmas.
3. Informācijas sistēmu pilnveidošanas darbi
Mērķis – nodrošināt darbu drošā vidē.
Sagaidāmais rezultāts – veikti uzlabojumi dokumentu pārvaldības sistēmā MEDUS un
elektroniskā novērtēšanas sistēmā NEVIS.
4. MK un Ministru prezidenta organizēto pasākumu tehniskā nodrošinājuma
uzlabošana
Mērķis – uzlabot tehnisko nodrošinājumu.
Sagaidāmais rezultāts – pilnveidota multimediālo sistēmu struktūra.
5. Ventilācijas sistēmas ierīkošana, kā arī mācību IT aprīkojuma un
programmatūras iegāde Valsts administrācijas skolā
Mērķis – ievērot epidemioloģiskās prasības, kā arī mūsdienīgu, kvalitatīvu IT aprīkojuma
pieejamību mācību procesa laikā.
Sagaidāmais rezultāts – mikroklimata regulācija mācību klasēs, tādejādi nodrošinot gaisa
kvalitāti, ka arī nodrošinātas iespējas organizēt mācību procesu gan klātienē, gan tiešsaistē.
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
0,4 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 0,25 milj. euro jeb
2,4 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Lai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs spētu sekmīgi strādāt pie finanšu un
ekonomiska rakstura noziedzīgu nodarījumu atklāšanas, korupcijas apkarošanas nepieciešams
atbilstošs tehniskais nodrošinājums.
Lai potenciāli sekmētu konkrētās skolēnu grupas izpratni par korupcijas problemātiku,
izpausmi un sekām, kā arī veicinātu atbildību par savu, savas ģimenes locekļu un paziņu rīcību
dažādās ar korupcijas jautājumiem saistītās situācijās nākotnē, tiks izstrādāta interaktīva
pretkorupcijas spēle 7. – 9. klašu skolēniem.
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1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pirmstiesas izmeklēšanas
tehnisko iespēju un kapacitātes celšana
Mērķis – atjaunot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja virtualizācijas mitināšanas
platformu un tehnisko nodrošinājumu.
Sagaidāmais rezultāts – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tehniskā nodrošinājuma
atjaunošana, kas ļaus būtiski ietaupīt gan laika, gan cilvēkresursus.
2. Interaktīvas pretkorupcijas spēles izstrāde un integrēšana 7. – 9. klašu mācību
saturā
Mērķis – izstrādāt interaktīvu pretkorupcijas spēli, lai sekmētu pretkorupcijas temata apgūšanu
dažāda vecuma skolēnu auditorijās.
Sagaidāmais rezultāts – interaktīva pretkorupcijas spēle 7. – 9. klašu skolēniem padara mācību
procesu atraktīvāku, izmantojot spēļošanas elementus un mūsdienu digitālās tehnoloģijas.
3. Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam paredzētā
pasākuma īstenošana
Mērķis – stiprināt iestādes kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt pieaugušo
pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā (MoneyVal 7.1. un
7.2. rekomendācija);
Sagaidāmais rezultāts – veicināta īpaši sarežģītu, smagu un sevišķi smagu starpreģionāla un
starptautiska rakstura noziegumu – ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietu, kas ir Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja ekskluzīvajā kompetencē – izmeklēšana.
08. Sabiedrības integrācijas fonds
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai 2022. gadā plānots 0,02
milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 0,01 milj. euro jeb 0,8
reizes mazāk, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks sekmēta e-pārvaldības attīstība un mūsdienīgu
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana resorā.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana resorā
Mērķis – efektivizēt darba procesu un uzlabot pakalpojumu sniegšanu klientiem.
Sagaidāmais rezultāts – darba efektivitātes un pakalpojumu saņēmēju apmierinātības līmeņa
paaugstināšana.
09. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
0,11 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir vienāds ar investīciju
apjomu 2021. gada budžetā.
Datorprogrammu un licenču iegāde, komersantu informācijas ievades un apstrādes
sistēmas (IIAS) izmaiņu pieprasījumi, datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegāde.
IKT infrastruktūras un darba vides pilnveidošana
Mērķis – nodrošināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai, informācijas tehnoloģiju
infrastruktūras pilnveidošanai.
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Sagaidāmais rezultāts – darbinieku nodrošināšana ar nepieciešamo datortehniku darba
pienākumu veikšanai.
10. Aizsardzības ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
224,5 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 44,86 milj. euro jeb
1,2 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Nodrošināt ilgtspējīgu NBS spēju attīstību un Latvijas karavīru dalību starptautiskajās
misijās un operācijās saskaņā ar aktuālo NBS attīstības plānu un aizsardzībai pieejamo
finansējumu, sekmējot nacionālās aizsardzības industrijas attīstību. Nodrošināt nepieciešamās
militārās infrastruktūras attīstību un uzturēšanu. Stiprināt valsts kiberdrošību un nacionālās
kiberaizsardzības spējas, lai pilnveidotu noturību pret kiberuzbrukumiem. Turpināt NBS
nodrošinājuma jomas efektivizāciju, pakāpeniski ieviešot nodrošinājuma reformu un digitālos
risinājumu visos apgādes un nodrošinājuma līmeņos. Attīstīt visaptverošās valsts aizsardzības
sistēmu un informēt sabiedrību par rīcību krīzes situācijās. Veicināt jauniešu piederības sajūtu
Latvijai, attīstot kritisko domāšanu un pilsonisko apziņu (turpināt valsts aizsardzības mācības
ieviešanu izglītības sistēmā un Jaunsardzes kustības attīstību).
1. NBS kaujas spēju stiprināšana un attīstība atbilstoši ģeopolitiskajiem
izaicinājumiem (tai skaitā pilnveidot noturību pret kiberuzbrukumiem)
Mērķis – nodrošināt ilgtspējīgu NBS spēju attīstību un Latvijas karavīru dalību starptautiskajās
operācijās saskaņā ar aktuālo NBS attīstības plānu un aizsardzībai pieejamo finansējumu,
sekmējot aizsardzības industrijas attīstību;
Sagaidāmais rezultāts – pilnveidotas kaujas spējas un prasmes, sasniedzot pilnu kaujas
gatavību, spēju reaģēt uz jebkāda veida apdraudējumu, tai skaitā kiberuzbrukumiem.
2. Militāro uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras attīstība un
uzturēšana
Mērķis – nodrošināt Zemessardzes un NBS spēju attīstībai nepieciešamo infrastruktūru,
stiprināt sadarbību ar vietējām pašvaldībām, ieguldīt reģionālās infrastruktūras attīstībā un
pilnveidē
Sagaidāmais rezultāts – izveidota infrastruktūra NBS un Zemessardzes uzdevumu izpildei, kā
arī uzturēti un apsaimniekoti Aizsardzības ministrijas valdījumā esošie nekustamā īpašuma
objekti.
3. Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājums ar materiāltehniskajiem līdzekļiem un
apgādes pilnveidošana
Mērķis – nacionālo bruņoto spēku apgādes ar materiāltehniskajiem līdzekļiem efektivizācija,
pakāpeniski ieviešot nodrošinājuma reformu un digitālos risinājumu visos apgādes un
nodrošinājuma līmeņos.
Sagaidāmais rezultāts – sasniegts nodrošinājuma vienveidīgums, samazinātas uzturēšanas un
remonta izmaksas, atvieglots apmācības un apgādes process.
4. Visaptverošas valsts aizsardzības ieviešana
Mērķis – attīstīt visaptverošās valsts aizsardzības sistēmu, pilnveidot izpratni par nozaru
ministriju un vietējo pašvaldību lomu aizsardzības sistēmā.
Sagaidāmais rezultāts – visaptverošā valsts aizsardzības sistēmā iesaistītajiem ir izpratne par
rīcību krīzes situācijās.
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5. Jauniešu piederības sajūtas Latvijai un pilsoniskās apziņas veicināšana
Mērķis – Valsts aizsardzības mācības ieviešanu izglītības sistēmā un Jaunsardzes kustības
attīstību, veicinot jauniešu piederības sajūtu Latvijai, attīstot kritisko domāšanu un pilsonisko
apziņu.
Sagaidāmais rezultāts – jauniešiem ir paaugstinājusies pilsoniskā apziņa un piederības sajūta
Latvijai.
11. Ārlietu ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
1,9 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 1,8 milj. euro jeb
0,5 reizes mazāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2021. gadā tiks uzlabota informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju sistēmas noturība pret krīzes situācijām, kā arī tiks uzlabota pakalpojuma
pieejamība un caurskatāmība.
IKT funkcionalitātes nodrošināšana un pārvaldības spēju stiprināšana
Mērķis – uzlabot kopējo IKT sistēmu noturību pret krīzes situācijām, nodrošinot nepieciešamo
iekārtu un programmatūras uzturēšanu, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību un
caurskatāmību.
Sagaidāmais rezultāts – IKT funkcionalitātes stiprināšana, t.sk. arī konsulāro un citu iekšējo
pakalpojumu pilnveidošana, padarot tos klientam ērtākus, pieejamākus un operatīvākus.
12. Ekonomikas ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
4,0 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai 1,5 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums
investīcijām ir par 1,01 milj. euro jeb 1,3 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu
2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks nodrošināta datu informācijas sistēmu izstrāde,
pilnveide un uzlabošana, IKT risinājumu izstrāde, Konkurences padomes kapacitātes
stiprināšana.
1. Nemateriālo ieguldījumu izveide eksporta veicināšanai, investīciju piesaistei un
valsts tēla veidošanai
Mērķis – veicināt eksportu un investīcijas veicināšana, valsts tēla popularizēšanu.
Sagaidāmais rezultāts – īstenoti pasākumi tīmekļa vietņu izveidei, kā arī sagatavoti
informatīvie, izglītojošie, pieredzes stāstu un reklāmveida video sižeti, kas veicina eksportu,
investīciju piesaisti un valsts tēla veidošanu.
2. Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pilnveide
Mērķis – uzturēt būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstītos risinājumus (pēc ERAF
1. kārtas pabeigšanas), kāpināt būvniecības nozares produktivitātes un būvniecības procesa
efektivitāti, paaugstinot IKT izmantošanu būves dzīves cikla pārvaldībā, samazināt
administratīvo slogu privātpersonām un juridiskām personām, uzlabot pakalpojumu pieejamību
un paaugstināt publisko datu atkalizmantošanu (ERAF 2. kārtas ietvaros).
Sagaidāmais rezultāts – administratīvā sloga mazināšana, caurskatāmība, uzticamība, drošība,
ātrums un ērtums.
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3. Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas (ALDIS) pilnveide
Mērķis – mazināt administratīvās izmaksas un radīt daudz elastīgāku pakalpojuma sniegšanas
sistēmu vairāk nekā 150 000 iedzīvotājiem.
Sagaidāmais rezultāts – iespēja automātiski identificēt atbalsta saņēmējus un aprēķināt atbalsta
apjomu.
4. Enerģētikas politikas īstenošanas monitorings un ziņošanas sistēmas īstenošana,
IKT risinājumu izstrāde
Mērķis – izstrādāt elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzības informācijas sistēmu,
divgadu progresa ziņojuma sagatavošanai, normatīvajā regulējumā noteikto mērķu un
pienākumu izpildes uzraudzībai un kontrolei nepieciešamo datu iegūšanai izveidot IKT
risinājumus – Energoresursu informācijas sistēmas (ERIS) paplašināšanu, sasaisti ar
enerģētikas modelēšanas u.c. sistēmām, kā arī nodrošināt šo risinājumu uzturēšanu un
nepārtrauktu pilnveidošanu;
Sagaidāmais rezultāts – iespēja samazināt administratīvajam procesam paredzētos izdevumus
un laiku, izstrādāts IKT risinājums.
5. KP kapacitātes stiprināšana, nodrošinot iespēju efektīvāk izpildīt konkurences
noteikumus un uzraudzīt iekšējā tirgus pienācīgu darbību
Mērķis – nodrošināt efektīvus digitālus rīkus konkurences pārkāpumu izpētē un atklāšanā.
Sagaidāmais rezultāts – izpētes lietu ietvaros nodrošināta piemērotu tehnoloģisku un analītisku
rīku (programmu) pielietošana digitālo pierādījumu iegūšanai un apstrādei, kā arī uzlabota
procesuālo darbību veikšanas kvalitāte un sekmēta procesuālā ekonomija.
6. Statistikas uzņēmumu reģistra (SUR) sistēmas izstrāde
Mērķis – nodrošināt SUR kā galveno informācijas avotu statistikas analīzei par uzņēmumu
populāciju, struktūru un uzņēmumu demogrāfiju, apsekojuma populācijas noteikšanai un
saiknes izveidei ar administratīviem datu avotiem.
Sagaidāmais rezultāts – nodrošināts vienots pamats uzņēmējdarbības apsekojumu
organizēšanai un koordinēšanai izmantojot saskaņotas definīcijas, uzņēmumu struktūru un
atjaunināšanas procedūras.
7. Statistisko klasifikāciju satura pārvaldības sistēmas izstrāde
Mērķis – nodrošināt datu apstrādes un analīzes procesa efektivitāti gan statistikas datu
ražotājiem, gan datu lietotājiem, korektu statistisko klasifikāciju, to versiju un grupējumu
atkalizmantošanu un pieejamību Atvērto datu portālā.
Sagaidāmais rezultāts – statistisko klasifikāciju satura pārvaldības sistēmā nodrošināta
informācija par statistiskajām klasifikācijām, to versijām un sasaisti.
8. Ražotāju cenu indeksu apstrādes, sagatavošanas, analīzes un uzglabāšanas
sistēmas izstrāde
Mērķis – izstrādāt jaunu, modernu ražotāju cenu indeksu apstrādes, sagatavošanas, analīzes un
uzglabāšanas sistēmu efektīvākai un kvalitatīvākai datu sagatavošanai ārējiem un iekšējiem
datu lietotājiem.
Sagaidāmais rezultāts – sistēma aptvertu Ražotāju cenu indeksu rūpniecībā, Būvniecības
izmaksu indeksu, Biznesa pakalpojumu cenu indeksu, Importa cenu indeksu un Eksporta
vienības vērtības indeksu.
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9. USS statistikas apkopoto datu validācijas un transformācijas moduļa izstrāde
Mērķis – ieviest metodoloģiju un jaunās datu prasības Eiropas uzņēmējdarbības statistikas
(EUS) regulas prasību ieviešanai USS, nodrošinot sistemātisku statistikas datu apkopošanu,
nosūtīšanu un izplatīšanu, par jaunajiem NACE kodiem.
Sagaidāmais rezultāts – USS statistikas apkopoto datu validācijas un transformācijas modulis
tiks izmantots, lai labāk analizētu jaunās tendences un tā kalpotu arī jaunu politiku izstrādē un
nacionālo un reģionālo kontu apkopošanai.
10. EU-SILC apsekojuma ietvaros ar Sociālās statistikas ietvara regulas (SSIR)
ieviešanu saistītais statistiskās infrastruktūras 2021. gada moduļa pabeigšana
Mērķis – projekta ietvaros respondentu atbildētības veicināšanas nolūkos paredzēts attīstīt datu
ievades formas, arī izveidojot ievadformu aptaujas aizpildīšanai mobilajā telefonā.
Sagaidāmais rezultāts – attīstot tiešsaistes (CAWI) interviju veidu un pielāgojot šo versiju
mobilo telefonu specifikai tiek nodrošināts atbilstošs atbildētības līmenis un iegūtas kvalitatīvas
intervijas.
11. Integrēta risinājuma datu analīzes platformai Biznesa Inteliģences rīka (BI
rīks) risinājumu Tableau ieviešana
Mērķis – stiprināt kapacitāti, attīstot un pielietojot BI rīka piedāvātās iespējas plašākā mērā,
veidojot tiešu ietekmi uz drošu, efektīvu un mūsdienu tehnoloģiskajām vajadzībām atbilstošu
Ekonomikas ministrijas resoram nodoto funkciju izpildi.
Sagaidāmie rezultāti – attīstītas BI rīka risinājuma Tableau piedāvātās vizualizācijas iespējas;
attīstītas datu ielādes un datu avotu pieslēgšanas iespējas visa Ekonomikas ministrijas resora
ietvaros; attīstīta datu izvietošana publiskajā portālā, lai strukturizētā veidā datu vizualizācijas
tiktu nodotas komersantiem, ievadot BI rīku jaunā līmenī, radot tiešu pozitīvu ietekmi un
atbalstu uzņēmējdarbībai.
13. Finanšu ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
13,4 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai 1,8 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums
investīcijām ir par 3,12 milj. euro jeb 0,8 reizes mazāks, salīdzinot ar investīciju apjomu
2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks nodrošināta iekšējās kontroles sistēmas
pilnveidošana, optimizēti valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesi, uzlabota Valsts
kases sniegto pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, Nodokļu informācijas pakalpojumu
modernizācija, Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija, kā arī nodrošināta
mūsdienīga informācijas apstrāde un aprite.
1. Valsts kases iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana Starptautisko un Latvijas
Republikas nacionālo sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
Mērķis:
•

augstas reputācijas un drošas valsts finanšu pārvaldības īstenošanas nolūkā nodrošināt
iespēju novērst pakalpojumu sniegšanas iespējas sankcionētām personām vai to
patiesajiem labuma guvējiem, un iestādes kompetences ietvaros konstatēt aizdomīgu un
neparastu darījumu pazīmes, kuros varētu būt iesaistīti noziedzīgi iegūti līdzekļi vai
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līdzekļi, kas saistīti ar terorisma finansēšanu/ Atbilstība, automatizācija un efektivitātes
pilnveidošana;
•

veikt SAP ERP datu bāzes nomaiņu no Oracle uz HANA, kā arī veikt sagatavošanās un
testa migrācijas darbus S/4HANA ieviešanai.

Sagaidāmais rezultāts:
•

ieviesta infrastruktūra efektīvai sankciju un NILLTPFLN ieviešanai (Integrācija);

•

normatīvo aktu izpilde, novērsta pakalpojumu sniegšanas iespēja sankcionētām
personām un administratīvā sloga mazināšana KRVD, KAD, ND. (Automatizācija/ h);

•

novērsta maksājumu saņemšanas iespēja sankcionētām personām, administratīvā sloga
mazināšana KRVD (Automatizācija/ h);

•

NILLTPFN principu ieviešana un procesa efektivizācija KRVD uzdevumu izpildē,
samazinās laiku SAP maksājumu atskaišu sagatavošanai, kuras nepieciešamas tālākas
izpētes veikšanai, automātiski alerti, iespēja maksājumu apturēt pirms veikšanas. Daļēji
automatizēts maksājumu pēcpārbaužu process (Atbilstība);

•

priekšnosacījums efektīvai “Zini savu klientu” principa ieviešanai, administratīvā sloga
mazināšana KRVD, KAD, ND, aizdevumu apkalpošanai, efektīva informācijas
apmaiņai, visu klientu uzraudzībai (Izpēte);

•

atbilstība normatīvo aktu prasībām ((https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-unlatvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums) Atbilstība).
2. Valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālā transformācija

Mērķis – optimizēts valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesus, transformējot to digitāli:
•

VK darbības stratēģijā 2020. – 2022. gadam noteiktā mērķa un rezultatīvā rādītāja
sasniegšana, optimizējot valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesus ar
informācijas tehnoloģiju risinājumu pielietošanu laika, cilvēkresursu un IT resursu
pilnvērtīgākai, racionālākai un efektīvākai izmantošanai, tādējādi sekmējot Valsts
parāda un naudas līdzekļu vadības stratēģijas mērķu sasniegšanu;

•

Valsts parāda un naudas līdzekļu vadībā iesaistīto ekspertu kompetenču un iemaņu
uzlabošana informācijas tehnoloģiju, t.sk. BI (“biznesa inteliģences”) rīku izmantošanā,
kas kopumā efektivizēs turpmāko sadarbību starp IT un biznesa ekspertiem VK
stratēģisko mērķu sasniegšanai.

Sagaidāmais rezultāts:
•

automatizēta VK sistēmās esošu un (ja iespējams) neesošu datu ielādes nodrošināšana
parāda un naudas līdzekļu vadības procesā izmantojamajos analīzes modeļos un BI rīku
plašāka izmantošana:
o samazinās ekspertu manuālā darba apjomu datu analīzē, atskaišu un ziņojumu
sagatavošanā;
o uzlabos datu pareizības kontroli, samazinās kļūdu risku;
o ļaus optimizēt cilvēkresursu izmantošanu
analītiskam, nevis tehniskam darbam;

iesaistītās

struktūrvienībās

o uzlabos datu vizualizāciju reprezentatīviem mērķiem un publicēšanai, uzturot
VK pozitīvu reputāciju;
•

biežāko finanšu darījumu (valūtu un depozītu darījumu) ievades SAP automatizēšana:
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o samazinās ekspertu manuālā darba apjomu darījumu ievadei;
o uzlabos datu pareizības kontroli, samazinās kļūdu risku;
o ļaus optimizēt cilvēkresursu izmantošanu
analītiskam, nevis tehniskam darbam;

iesaistītās

struktūrvienībās

•

valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesā izmantojamo datu, datu struktūru
sakārtošana veicinās efektīvāku, pilnvērtīgāku pieejamo IT resursu (gan personāla, gan
sistēmu) izmantošanu VK struktūrvienību kopīgu esošo un topošo vajadzību pēc datiem
apmierināšanai;

•

IT rīku izmantošanas iemaņu attīstība un tehnoloģiskās kompetences līmeņa celšana
iesaistītajās biznesa struktūrvienībās kopumā efektivizēs turpmāko sadarbību starp IT
un biznesa ekspertiem VK stratēģisko mērķu sasniegšanai;

•

iespējami plaši pielietojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus, kopumā
tiks optimizēti valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesi, ļaujot efektīvāk
izmantot laika un cilvēkresursus VK funkciju veikšanai.
3. Target konsolidācijas projekts

Mērķis – nodrošināt VK gatavību 2022. gada novembrī ECB Target2 un Target2 vērtspapīriem
sistēmu pārejai uz ISO 20022 standarta formātu maksājumu datu apstrādē.
Sagaidāmais rezultāts – nodrošināta iespēja VK turpināt sniegt maksājumu pakalpojumus euro
valūtā kā tiešajam konsolidētās Target sistēmas dalībniekam.
4. Projekta “Valsts kases e-pakalpojumu pieejamības un lietojamības
modernizācija” 5. posms “e-pakalpojuma eKase – vizuālā noformējuma izstrāde”
Mērķis – uzlabot VK sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, izmantojot informācijas
tehnoloģiju iespējas, t. sk. nodrošinās e-pakalpojuma “eKase” lietojamības ērtumu, atbilstību
piekļūstamības prasībām, darbību uz mobilajām ierīcēm un vizuālā noformējuma atbilstību
mūsdienu tīmekļa dizaina un funkcionalitātes tendencēm.
Sagaidāmais rezultāts – samazināsies atbalsta dienesta noslodze, jo e-pakalpojuma lietošana ir
kļuvusi intuitīvāka un ērtāka, palielināta lietotāju apmierinātība ar ePakalpojumu, nodrošināta
e-pakalpojuma eKase atbilstība piekļūstamības prasībām.
5. Aizdevuma pakalpojuma pilnveidošana
Mērķis – pilnveidot un optimizēt aizdevuma procesu.
Sagaidāmais rezultāts – nodrošināt mūsdienīgu informācijas apstrādi un apriti, kas būtu
automatizēts un realizēts atbilstoši mūsdienu digitalizācijas tendencēm.
6. Pievienošanās Latvijas Bankas Elektroniskā klīringa sistēmas zibmaksājumu
shēmai
Mērķis – nodrošināt VK kontu sasniedzamību zibmaksājumu shēmas dalībniekiem.
Sagaidāmais rezultāts:
•

nodrošināta iespēja VK klientiem modernizēt savus norēķinu pakalpojumus;

•

sabiedrībai un privātajam sektoram ar 31.01.2022. norēķini ar Valsti pieejami 24/7/365,
kā arī norēķinu ātrums palielināsies salīdzinot ar līdzšinējo (LB EKS klīringa cikliem).
7. Publikāciju vadības sistēmas attīstība – e-veidlapu izstrāde

Mērķis – saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 2019/1780 (2019. gada
23. septembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu
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jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986, pārņemšanu izstrādāt e-veidlapas, kas
nodrošinātu lielāku publisko iepirkumu atklātību un sabiedrības informētību, kā arī uzlabotu
publicēto datu kvalitāti un sagatavošanas procesa automatizāciju Iepirkumu uzraudzības birojā.
sagaidāmais rezultāts – tiek nodrošināti seši standarta e-veidlapu veidi (publiskās pieejamības
termiņš: 01.07.2023.).
8. Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu
un funkcionalitātes nodrošināšanu)
Mērķis – uzlabot VID sniegto nodokļu pakalpojumu kvalitāti, ieviešot jaunu pieeju nodokļu un
citu obligāto maksājumu uzskaitē;
Sagaidāmais rezultāts – izveidota jauna nodokļu un citu obligāto maksājumu administrēšanas
sistēma un ieviests uzkrāšanas princips nodokļu uzskaitē.
9. Ārējās tirdzniecības nodrošināšanas informācijas sistēmu ieviešana atbilstoši
Savienības Muitas kodeksam (Regula Nr. 952/2013)
Mērķis – nodrošināt VID muitas informācijas sistēmu darbību atbilstoši ES normatīvo aktu
prasībām.
Sagaidāmais rezultāts – izveidotas informācijas sistēmas muitas procedūru kārtošanai
elektroniskā vidē un informācijas apmaiņai ar Savienības muitas iestādēm.
10. IT sistēmu pielāgošana saistībā ar PVN direktīvas ieviešanu
Mērķis – nodrošināt godīgas konkurences vidi ES uzņēmējiem, ieviešot jaunu PVN režīmu
preču sūtījumiem no trešajām valstīm un teritorijām un paplašinot spēkā esošo īpašu PVN
režīmu piemērošanas tvērumu.
Sagaidāmais rezultāts – izstrādāta VID informācijas sistēmu funkcionalitāte, kas ļaus fiziskām
un juridiskām personām iesniegt importa muitas deklarācijas ar īpaši samazinātu datu kopu par
pasta sūtījumiem no trešajām valstīm, kā arī pilnveidota vienas pieturas aģentūras (OSS, one
stop shop) funkcionalitāte, ļaujot juridiskām personām PVN maksājumus par darījumiem
Savienības iekšienē veikt reģistrācijas valstī.
11. IT sistēmu pielāgošana saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencētā
neapliekamā minimuma izmaiņām 2022. gadā
Mērķis – nodrošināt VID informācijas sistēmu darbību atbilstoši plānotajām iedzīvotāju
ienākuma nodokļa diferencētā neapliekamā minimuma izmaiņām 2022. gadā.
Sagaidāmais rezultāts – veiktas izmaiņas VID informācijas sistēmās, lai iedzīvotāju ienākuma
nodokļa uzskaite atbilstu normatīvajos aktos noteiktajam.
12. VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes IT risinājumu pielāgošana darbam
ar E-lietu un muitas infrastruktūras pilnveidošana
Mērķis – nodrošināt noziedzīgu nodarījumu efektīvu izmeklēšanu un atklāšanu muitas un
nodokļu nomaksas jomā.
Sagaidāmais rezultāts – tiks nodrošināta VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kā
pirmstiesas izmeklēšanas iestādes un operatīvās darbības subjekta IT risinājumu un
nodrošinājuma pielāgošana darbam ar E-lietu (iegādāta datortehnika un nodrošināta datu
apmaiņas starp Integrētās riska informācijas sistēmu un Kriminālprocesa informācijas sistēmu
risinājuma izstrāde), kā arī muitas kontroles punktos uzstādītas papildu videonovērošanas
kameras.
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14. Iekšlietu ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
61 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai 13,9 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts budžeta
ieguldījums investīcijām ir par 25,5 milj. euro jeb 1,7 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju
apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks uzlabota ugunsdrošības, ugunsdzēsības,
glābšanas un civilās aizsardzības funkciju izpildei nepieciešamā infrastruktūra un kapacitāte,
kā arī sekmētas noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības,
personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, iedzīvotāju
uzskaites un dokumentēšanas, kā arī migrācijas un pilsonības jautājumu apakšnozares.
1. Ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas
gatavības projektu īstenošana
Mērķis – radīt kvalitatīvu, videi un veselībai draudzīgu infrastruktūru, kas veicinās gan
ekoloģisko, gan ekonomisko, gan sociālo ilgtspējību.
Sagaidāmais rezultāts – uzbūvējot 8 jaunos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) depo (Kandavā, Aizputē, Saulkrastos, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Priekulē un Rūjienā)
tiks uzlabota dienestu darbības efektivitāte un nodarbināto darba apstākļi, t.sk. paaugstināta
strādājošo darba produktivitāte un apmierinātība, uzlabota dienestu savstarpējā sadarbība un
attiecīgi arī reaģēšanas spējas, kā arī mazināta nevienlīdzība, nodrošinot pakalpojumu
pieejamību, darbavietas. Bez tam tiks veicināta administratīvo teritoriju turpmākā attīstība,
radot pozitīvu signālu potenciālajiem investoriem, veicinot ekonomiskās izaugsmes un
konkurētspējas pieaugumu, kā arī tiks paaugstināts iekšlietu nozares prestižs sabiedrībā,
veicinot sabiedrības uzticību drošības un glābšanas dienestiem.
2. VUGD darbības efektivitātes paaugstināšana
Mērķis – nodrošināt esošo struktūrvienību nepārtrauktu darbību un VUGD gatavību krīzes
situācijās, pilnveidot ikdienas uzdevumu izpildi, sniegt savlaicīgu palīdzību iedzīvotājiem
dažādās bīstamās situācijās, glābt cilvēku dzīvības un materiālās vērtības.
Sagaidāmais rezultāts – VUGD tiks uzlabots nodrošinājums ar speciālajiem
transportlīdzekļiem, aizstājot nolietotos speciālos transportlīdzekļus un papildinot ar jauniem
(2022. gadā plānots iegādāties 46 transportlīdzekļus ar aprīkojumu), lai efektīvāk reaģētu uz
ugunsgrēkiem, glābšanas darbiem un negadījumiem uz ūdens. Tiks paaugstināta VUGD
gatavība krīzes situācijās, nodrošināta esošo struktūrvienību nepārtraukta darbība un
pilnveidota uzdevumu izpilde, sniedzot savlaicīgu palīdzību iedzīvotājiem dažādās bīstamās
situācijās, glābjot cilvēku dzīvības un materiālās vērtības un novēršot apdraudējumu videi.
3. Iekšlietu nozares infrastruktūras kapacitātes stiprināšana
Mērķis – stiprināt sabiedrības drošības un tiesībaizsardzības iestāžu reaģēšanas spēju.
Sagaidāmais rezultāts – uzlabota tiesībaizsardzības, drošības un robežkontroles dienestu
infrastruktūra un kapacitāte, tai skaitā uzlabots Valsts policijas un Valsts robežsardzes lietošanā
esošo nekustamo īpašumu tehniskais stāvoklis (ēku pārbūve, energoefektivitātes uzlabošana,
kapitālie remonti), nostiprināta sabiedriskās kārtības, drošības, ceļu satiksmes kontroles un
uzraudzības kapacitāte, nostiprināta operatīvā darba un speciālo izmeklēšanas darbību
kapacitāte, atjaunota radiosakaru sistēma un infrastruktūra, attīstīta Valsts robežsardzes
informācijas sistēma (REIS), aprīkots VUGD mācību poligons ar dzēšanas moduli, dūmu gāzu
moduli, dūmu kameras moduli, trenažieri darbam augstumā, daudzfunkcionālajiem
simulātoriem, sagruvumu trenažieriem, labirintu u.c.).
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4. Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un
Baltkrievijas Republikas robežu
Mērķis – nodrošināt valsts ārējās robežas kontroli un aizsardzību atbilstoši ES ārējām robežām
izvirzītajām prasībām, kā arī savlaicīgu reaģēšanu uz identificētiem draudiem (terorisms,
nelegālā imigrācija).
Sagaidāmais rezultāts – sakārtota Latvijas ārējā robeža atbilstoši ES izvirzītajām prasībām,
samazināti nelegālās imigrācijas riski (šķērsojošo nelegālo imigrantu skaits), pārrobežu
noziedzība, korupcija, nostiprināta nacionāla drošība un samazināta ēnu ekonomika
(kontrabanda).
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
14,9 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai 7,4 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums
investīcijām ir par 2,08 milj. euro jeb 1,2 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu
2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks veikts ieguldījums profesionālās izglītības iestāžu
modernizēšanā, tādejādi uzlabojot izglītības infrastruktūru. Tāpat tiks sekmēta latviešu valodas
resursu digitalizācija un profesionālās izglītības mācību vides uzlabošana, tādejādi nodrošinot
mācību vides attīstību un pieejamību.
1. Augstas gatavības projekti
Mērķis – profesionālās izglītības iestāžu modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību
tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.
Sagaidāmais rezultāts – tiks veikta septiņu profesionālās izglītības iestāžu (Rīgas Valsts
tehnikuma, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma,
Daugavpils Būvniecības tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Liepājas Valsts tehnikuma un Rīgas
Stila un modes tehnikuma) modernizācija.
2. Latviešu valodas resursu digitalizācija
Mērķis – veidot stratēģisku infrastruktūru latviešu valodas resursu digitalizācijai.
Sagaidāmais rezultāts – konsultatīvā palīdzība latviešu valodas skolotājiem un digitālu brīvas
pieejas resursu izstrāde un publiskošana latviešu valodas apguvei dažādām mērķa grupām, t.sk.
diasporā un valodas studijām ārvalstu augstskolās – vietnes “Māci un mācies latviešu valodu”
pilnveide un pārvaldība, izveidoti 2 orģināli interaktīvie materiāli, un metodiskie līdzekļi
pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi), kas ievietoti vietnē “Māci un mācies”.
3. Profesionālās izglītības mācību vides uzlabošana ERAF projektu ietvaros
Mērķis – nodrošināt mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabot
profesionālās izglītības pieejamību.
Sagaidāmais rezultāts – modernizēta mācību vide profesionālās izglītības iestādēs.
4. Profesionālās izglītības satura uzlabošana ESF projektu ietvaros
Mērķis – izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu
un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.
Sagaidāmais rezultāts – ieviestas modulārās profesionālās izglītības programmas, izstrādāts
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs, nodrošināti mācību līdzekļi, tai skaitā digitālie
mācību līdzekļi, un simulācijas iekārtas.
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16. Zemkopības ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai Zemkopības ministrijai
(ZM) 2022. gadā plānots 27,4 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai 1,3 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts
budžeta ieguldījums investīcijām ir par 24,5 milj. euro jeb 9,3 reizes lielāks, salīdzinot ar
2021. gadam plānoto investīciju apjomu ZM budžetā.
ZM valsts budžeta investīcijas 2022. gadā tiks novirzītas pārvaldībā esošo valsts
nekustamo īpašumu renovācijai, atjaunošanai, teritoriju labiekārtošanai, transportlīdzekļu
iegādei, jaunu, modernu laboratorijas iekārtu iegādei, ZM un padotības iestāžu informācijas
sistēmu un biroja tehnikas infrastruktūras attīstībai, ZM nozaru infrastruktūras pilnveidošanai
un resora valsts funkciju izpildei tehniskā nodrošinājuma atjaunošanai, tai skaitā ieguldījumi
meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai.
1. ZM padotības iestāžu (pārvaldībā esošo valsts nekustamo īpašumu) ēku
kapitālais remonts, ēku renovācija un atjaunošana, teritorijas labiekārtošana
Mērķis – iestāžu pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu atjaunošana un pārbūve, kuri
atrodas kritiski tehniskā stāvoklī, lai prioritāri novērstu avārijas situācijas.
Sagaidāmais rezultāts – uzturēti pienācīgā stāvoklī ZM nekustamie īpašumi (PVD
Ziemeļkurzemes un Austrumvidzemes pārvalžu infrastruktūras sakārtošana), kuri nodoti
pārvaldīšanā padotības iestādēm, tā funkciju veikšanai, kā arī nodrošināta darba aizsardzības
prasībām atbilstoša un droša darba vide.
2. Transportlīdzekļu iegāde
Mērķis – iestāžu nodrošināšana ar transportlīdzekļiem valsts uzraudzības funkciju veikšanai, kā
arī meža resursu uzraudzībai (t.sk. medību un ugunsdrošības prasību uzraudzību, un
ugunsdzēsības funkciju meža zemēs visā Latvijas teritorijā).
Sagaidāmais rezultāts – pilnvērtīga normatīvajos aktos noteikto valsts uzraudzības un kontroles
darbību veikšana (inspektoru nokļūšana uzraudzības objektos, valsts uzraudzības pasākumu
ietvaros noņemto paraugu nogādāšana laboratorijās), kā arī loģistikas nodrošināšana starp PVD
struktūrvienībām visā Latvijas teritorijā. VMD nodrošināts ar jaunākās paaudzes specializēto
autotransportu (cisternām), kvadracikliem, vieglām kravas un vieglām automašīnām, kas ļaus
operatīvi ierasties meža ugunsgrēku vietās, vietās, kur ir slikti ceļa vai bezceļa apstākļi, tādējādi
samazinot meža ugunsgrēku postījumu apmērus Latvijas teritorijā. VAAD nodrošināts ar
jauniem transportlīdzekļiem, kas ļaus samazināt transportlīdzekļu CO2 emisijas un gaisa un
trokšņu piesārņojumu, vienlaikus veicinot transporta nozares dekarbonizāciju jeb radītā
materiāla atbrīvošanu no oglekļa dioksīda, tādējādi uzlabojot gaisa kvalitāti pilsētās un citās
piesārņotās teritorijās, kā arī ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES)
2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs) noteikto procentuālo īpatsvaru par “tīru” transportlīdzekļu
iegādi un lietošanu.
3. ZM un tās padotības iestāžu informācijas sistēmu un biroja tehnikas
infrastruktūras attīstība
Mērķis – lietotās serveru, datoru un biroja tehnikas atjaunošana un optimizācija, lai nodrošinātu
informācijas sistēmu darbības nepārtrauktību un atbilstību mūsdienu veiktspējas, drošības un
savietojamības prasībām.
Sagaidāmais rezultāts – veikta esošās serveru, datoru un biroja tehnikas jaunināšana –
nodrošinātas ZM un tās padotības iestāžu pamatfunkciju izpildes nepārtrauktība, informācijas
apstrādes ātrums un kvalitāte, attālināta darba iespējas – sabiedrībai sniegti kvalitatīvi un
savlaicīgi iestādes pakalpojumi.
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4. Jaunu, modernu laboratorijas iekārtu iegāde Nacionālās fitosanitārās
laboratorijas, Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas un Agroķīmijas laboratorijas
uzturēšanas nodrošināšanai atbilstoši akreditācijas prasībām
Mērķis – nodrošināt, ka Nacionālā fitosanitārā laboratorija darbojas kā references laboratorija
karantīnas organismu diagnosticēšanā, uzturot drošu fitosanitāro stāvokli valstī, sekmējot augu
un augu produktu eksportu; Nacionālās sēklu kontroles laboratorija darbojas kā references
laboratorija sēklu kvalitātes noteikšanā un uztur starptautisku akreditāciju, tādējādi nodrošinot
iespēju sēklaudzētājiem eksportēt Latvijā sertificētās sēklas materiālu; Agroķīmijas laboratorija
īstenos references laboratorijas funkcijas augšņu jomā, nodrošinot informāciju par augsnes
auglīgu un tās pārmaiņām.
Sagaidāmais rezultāts – iegādājoties jaunas laboratorijas iekārtas, laboratorijas ievieš un
akreditē jaunas starptautiski atzītas testēšanas metodes, operatīvi veic dažāda veida
diagnosticēšanu un analīzes, darbiniekiem nodrošināta droša darba vide.
5. ZM nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes
tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un
investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai
Mērķis – digitālo tehnoloģiju integrācija biznesa procesu mijiedarbībai valsts pārvaldes
uzdevumu pilnveidošanai un transformācijai atbilstoši jaunajiem sociāli ekonomiskajiem
apstākļiem, ievērojot sabiedrības veselības un ilgtspējas virzību uz Eiropas zaļo kursu, un
investīciju ieguldījumi energoefektivitātes paaugstināšanā, veicinot energoresursu racionālu
izmantošanu, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām.
Sagaidāmais rezultāts – nodrošināta ZM un tās padotības iestāžu materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana un vienotas IKT arhitektūras modeļa segmenta attīstība un pilnveidošana
centralizētas nozares pārvaldības ietvarā saskaņā ar vienotu valsts IKT attīstības modeli un
darba vides apstākļu nodrošināšana atbilstoši ES zaļā kursa pārmaiņu īstenošanai. Uzlabosies
studējošo apmācības kvalitāte, studiju un zinātniskās pētniecības infrastruktūras uzlabošana.
Meliorācijas sistēmu uzturēšanas uzlabošana lauksaimniecības zemēs, tādējādi samazinot
netiešās NO₂ noteces. Izpildītas dzīvnieku identifikācijas līdzekļu apdrukas kvalitātes prasības,
tiks novērsti riski, ka esošo iekārtu (iekārtas ir novecojušas, nav tehniskā atbalstā) ražošanas
darbības pārtraukšanas gadījumā, LDC neizpildīs pasūtījumus normatīvajos aktos noteiktajos
termiņos, netiks ieviestas ES prasības elektronisko identifikācijas līdzekļu ražošanai.
17. Satiksmes ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
344,0 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai 161,7 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts budžeta
ieguldījums investīcijām ir par 167,5 milj. euro jeb 1,9 reizes lielāks, salīdzinot ar 2021. gadam
plānoto investīciju apjomu Satiksmes ministrijas budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks veicināta ilgtspējīga cilvēka mobilitātes vajadzību
apmierināšana, vienlaikus sniedzot ieguldījumu valsts ekonomiskajā izaugsmē, t.sk.
uzņēmējdarbības vides attīstībā un pieejamībā. Investīciju ietvaros plānots sasniegt šādus
politikas rezultātus:
• uzlabotas mobilitātes iespējas;
• samazinātas SEG emisijas transportā, uzlabota vides, t.sk. gaisa, kvalitāte;
• nodrošināta konkurētspējīga un resursefektīva transporta un loģistikas sistēma;
• paaugstināta transporta drošība un drošums;
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• sekmētas inovācijas un augsti kvalificētu nozares profesionāļu sagatavošana.
1. Autoceļi
Mērķis – integrēta, ilgtspējīga transporta sistēma, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu
mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā, nodrošina gan vietējo sasniedzamību, nodrošinot
pamattīkla un visaptverošā tīkla sasaisti. Mērķa prioritāte ir kvalitatīva dzīves vide un teritoriju
attīstība, nodrošinot valsts galveno un reģionālo autoceļu rekonstrukciju vai modernizāciju
drošas infrastruktūras attīstībai nākotnē.
Sagaidāmais rezultāts – teritoriālās sasniedzamības uzlabošana, t.sk. samazinot ceļā pavadīto
laiku, autoceļu kvalitātes paaugstināšanā, par pamatu izvirzot drošu pārvietošanos.
2. Dzelzceļš
Mērķis – nodrošināt integrētu, ilgtspējīgu transporta sistēmu, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un
kravu mobilitātes iespējas visas valsts teritorijā, nodrošinot gan vietēju sasniedzamību,
izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, gan arī starptautisko savietojamību,
pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā (Rail Baltica).
Sagaidāmais rezultāts – tiek nodrošināta integrācija Ziemeļjūras-Baltijas jūras transporta
koridorā un līdz ar to arī ES kopējā dzelzceļa sistēmā. Tiek radītas iespējas loģistikas
pakalpojumu attīstībai, nodrošinot jūras, dzelzceļa un auto-transportu multimodālos
savienojumus, kā arī ieviests ES Militārās mobilitātes plāns, veidojot civilo-militāro divējādā
pielietojuma dzelzceļa līniju.
18. Labklājības ministrijas pamatbudžets
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
9,6 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai 2,1 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums
investīcijām ir par 0,03 milj. euro lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā plānots ieguldīt valsts sociālās aprūpes centru
infrastruktūras un telpu sakārtošanai, uzlaboti nekustamā īpašumu kopējais tehniskais stāvoklis,
kā arī pielāgotas sistēmas kvalitatīvākai sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.
1. Ieguldījumi valsts sociālās aprūpes centru
sakārtošanai

infrastruktūras un telpu

Mērķis – uzlabot ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt ieguldījumus
valsts sociālās aprūpes centru ēkās (tajā skaitā vides pieejamības uzlabošanai, telpu remontam),
lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu un mājīgu vidi, tādejādi uzlabojot sniegtā
pakalpojuma kvalitāti, kā arī tiks pagarināts ēku ekspluatācijas laiks.
Sagaidāmais rezultāts – uzlabota valsts sociālās aprūpes centru klientu dzīves kvalitāte,
uzlabots nekustamā īpašuma kopējais tehniskais stāvoklis, sekmēta Covid-19 krīzes
pārvarēšana, veikti kārtējie telpu remonti un atjaunošanas darbi.
2. Nozares IT sistēmu pilnveidošana un pielāgošana kvalitatīvu sociālo
pakalpojumu sniegšanai
Mērķis – pilnveidot sociālo pakalpojumu klāstu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus,
paaugstināt to kvalitāti un pieejamību, pilnveidojot labklājības nozares IT sistēmas, galvenokārt
SPOLIS sistēmu, pašvaldību lietojumprogrammas “SOPA” datu apmaiņas sistēmu (datu
apmaiņas nodrošināšanai ar SPOLIS), Adopcijas reģistru un Invaliditātes informatīvo sistēmu.
Sagaidāmais rezultāts – pielāgotas sistēmas kvalitatīvākai sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
mazākaizsargātajām mērķgrupām, nodrošinātas automātiskas datu apmaiņas (piemēram, no
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PMLP, VDEĀVK, pašvaldībām), tādējādi mazinot kļūdu iespēju un paātrinot pakalpojumu
sniegšanu.
3. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts sociālo aprūpes centru
ēkās
Mērķis – Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros veikt energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus valsts ēkā VSAC
“Zemgale” filiālē “Ziedkalne” un VSAC “Kurzeme” filiālē “Veģi”.
Sagaidāmais rezultāts – uzlabota ēku siltumnoturība, tādejādi pozitīvi ietekmējot energoresursu
efektīvu izmantošanu.
18. Labklājības ministrijas speciālais budžets
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
2,3 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 0,2 milj. euro jeb
1,1 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks uzlabotas un pielāgotas Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) IT sistēmas, kā arī tiks izveidots universāls VSAA datu
panelis portālā www.latvija.lv.
1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras IT sistēmu pielāgošana (SAIS un ISS
programmatūras attīstība)
Mērķis – pielāgotas VSAA IT sistēmas pensiju, valsts sociālo pabalstu un atlīdzības izmaksu
nodrošināšanai, tai skaitā ņemot vērā arī likumdošanas izmaiņas.
Sagaidāmais rezultāts – klientiem nodrošināta attiecīgo VSAA pakalpojumu kvalitatīva un
savlaicīga sniegšana.
2. IT sistēmas (SAIS) pielāgošana (elektronisku datu apmaiņas ar ES/EEZ
dalībvalstīm un Šveici nodrošināšanai) pasākuma īstenošanai
Mērķis – nodrošināt informācijas sistēmas RINA programmatūras izstrādes un uzturēšanas
pārņemšanu dalībvalstu, tajā skaitā Latvijas atbildībā, nodrošinot IS RINA programmatūras
attīstību un turpmāko uzturēšanu elektroniskai datu apmaiņai ar ES/EEZ dalībvalstīm un Šveici.
Sagaidāmais rezultāts – nodrošināta RINA programmatūras pilnvērtīgas darbības
nepārtrauktība.
3. E-paneļa risinājuma izstrāde iedzīvotāju pensiju un sociālā atbalsta
informācijas vizualizācijai
Mērķis – uzlabot informācijas par VSAA datiem un pakalpojumiem pieejamību elektroniskā
vidē;
Sagaidāmais rezultāts – izveidots universāls VSAA datu panelis portālā www.latvija.lv, kurā
persona vienkopus var saņemt visu ar VSAA pakalpojumiem saistīto personalizētu informāciju.
19.Tieslietu ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
16,8 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai 6,3 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums
investīcijām ir par 8,17 milj. euro jeb 1,9 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu
2021. gada budžetā.
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Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks sekmēta digitalizētas pārvaldes attīstība,
nodrošinot sabiedrībai vienkāršu un ērtu piekļuvi tieslietu pakalpojumiem, pārejot uz digitālu
valsts pārvaldes procesu norises organizāciju, informācijas apriti un iestāžu savstarpējo
sadarbību, kā arī nodrošinot uzticamu, drošu un stabilu visu tieslietu nozares pārziņā esošo
informācijas sistēmu un reģistru darbību. Tiks veikti ieguldījumi korekcijas dienestu
infrastruktūras uzlabošanā un attīstībā.
1. Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērti un pieejami tieslietu nozares pakalpojumi
digitālā veidā
Mērķis – nodrošināt tieslietu nozares pakalpojumu sniegšanu un tiesu iestāžu darbības
pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām.
Sagaidāmais rezultāts – palielinās lietotāju skaits, kas izmanto digitālus publiskos
pakalpojumus, kā arī uzlaboti iestāžu iekšējie darbības procesi.
2. Korekcijas dienestu infrastruktūras attīstība
Mērķis – izveidot drošu Latvijas ieslodzījuma vietu un korekcijas dienestu personāla apmācības
infrastruktūru.
Sagaidāmais rezultāts – veikti infrastruktūras uzlabojumi ieslodzījuma vietās un uzsākts jauna
cietuma Liepājā būvniecības process, izveidots korekcijas dienestu personāla mācību centrs.
3. Tieslietu resora informācijas sistēmu un reģistru attīstība, nodrošinot datu
kvalitāti
Mērķis – uzticamu un pieejamu tieslietu nozares datu nodrošināšana;
Sagaidāmais rezultāts – veikti uzlabojumi un pielāgojumi informācijas sistēmās un reģistros,
palielinot datu kvalitāti un to izmantojamību valsts iestāžu funkciju īstenošanā un
tautsaimniecībā.
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
7,6 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai 4,4 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums
investīcijām ir par 0,2 milj. euro mazāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks izstrādāts vienots un ātrdarbīgs datu izplatīšanas
risinājums jeb nacionālā datu koplietošanas platforma, nodrošināta datortehnikas nomaiņa,
nodrošināts labvēlīgs dabas aizsardzības stāvoklis Eiropas nozīmes biotopiem vairākās
Natura 2000 teritorijās, kā arī nodrošināta Latvijas dabas muzeja vides informācijas un
izglītības centra pieejamība.
1. Publisko pakalpojumu un IKT politikas īstenošana
Mērķis – digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, racionāli pārvaldīta organizatoriskā un
tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai,
inovācijām un lietotājorientētai pieejai publisko pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā
vidē, Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un
tās izmantošanu, kā arī sabiedrības IKT prasmju veicināšana.
Sagaidāmais rezultāts – izstrādāts vienots un ātrdarbīgs datu izplatīšanas risinājums jeb
nacionālā datu koplietošanas platforma. Izstrādāta mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības
platforma, kas nodrošinās pilnu finansējuma pārvaldības dzīvesciklu no iesnieguma
iesniegšanas līdz projekta slēgšanai. Nodrošināta iedzīvotājiem ātra un ērta piekļuve
komersantu sniegtajiem pakalpojumiem portālā www.latvija.lv un nodrošināta iespēja
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komersantiem ievietot, sniegt un uzturēt klientiem savus e-pakalpojumus portālā
www.latvija.lv uz lietotāju pieredzi balstītā klienta darba vidē. Pilnveidota koplietošanas
platforma “Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma”. Attīstīts Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs, nodrošinot pakalpojumu pārvaldības risinājumu,
palielinot valsts pārvaldes attālinātās konsultācijas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem.
Veicināta valsts pārvaldes attālinātās konsultācijas pakalpojuma pieejamība, turpinot uzsākto
klientu apkalpošanas procesu pilnveidošanu, nodrošinot pakalpojumu pārvaldības risinājumu,
attālinātas un personificētas iestādes speciālista konsultācijas pakalpojuma pieejamību
iedzīvotājiem valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra paplašinātā tīklā, kas
ietver gan pakalpojumu centrus, gan pašvaldību bibliotēkas pagastu līmenī, gan mobilās
brigādes, kuras klientus apkalpo izbraukumā.
2. Latvijas Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
Mērķis – bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un
sociālās intereses, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu;
īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas
dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides
apziņas veidošanos sabiedrībā.
Sagaidāmais rezultāts – nodrošināts labvēlīgs dabas aizsardzības stāvoklis Eiropas nozīmes
biotopiem vairākās Natura 2000 teritorijās, kas uzlabos dzīves apstākļus ar šīm dzīvotnēm
saistītām sugām. Caurteku izbūve un meliorācijas sistēmu atjaunošana Eiropas nozīmes
aizsargājamo biotopu atjaunošanas un uzturēšanas nodrošināšanai, mazinot erozijas risku.
Stiprināta aizsargājamo jūras biotopu un sugu aizsardzības sistēma, veicinot bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu, kā arī popularizēta un izglītota sabiedrība par Baltijas jūras
apdzīvojošām sugām un biotopiem, ilgtspējīgas attīstības un Zaļā kursa aktualitātēm. Dabas
datu pārvaldības sistēmā “Ozols” izstrādāta interaktīvā karte apdraudēto sugu izplatības datu
vizualizēšanai un analizēšanai. Ierobežots un novērsts vides piesārņojums, veicot
inženiertehnisko uzraudzību un turpinot sekundārā kurināmā sadedzināšanu. Mūsdienu un
nākamajām paaudzēm saglabāts un attīstīts dabas mantojums Latvijas Nacionālā dabas muzeja
fiksētās reprezentatīvās kolekcijās sabiedrības zinātnes, pētniecības un izglītības vajadzībām;
kā arī pilnveidotajos apstākļos pētnieciskā un zinātniskā darba veikšanai, starptautiskajai
sadarbībai zinātniskajā jomā; palielināta muzeja apmeklējuma kvalitāte, veicināta sabiedrības
interese par dabas zinātnēm, sekmēta pozitīvas vides apziņas veidošanās sabiedrībā.
3. Vides izpratnes veidošana
Mērķis – vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā (nodrošināt, lai Latvijā
tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības, kā arī efektīva, uz risku
analīzi balstīta piesārņojuma un bioloģisko resursu izmantošanas kontrole un vides kvalitātes
uzlabošana).
Sagaidāmais rezultāts – Latvijas dabas muzeja vides informācijas un izglītības centra
pieejamības nodrošināšana, kā arī atjaunoti un renovēti uzskates līdzekļi sabiedrības vides
apziņas veicināšanai. Uzņēmumu skaita palielinājums, kas ievēro vides aizsardzības prasības
un strādā ar attiecīgo atļauju, licenci. Uzlabota Valsts vides dienesta sniegto e-pakalpojumu
lietojamība, samazinot administratīvo slogu un padarot procesus vienkāršākus, tādējādi
samazināts laiks, kas komersantam jāpatērē dokumentu iesniegšanai. Pilnveidotas Valsts vides
dienesta informācijas sistēmas, veikta informācijas sistēmu savstarpējā integrācija
piesārņojuma kontroles procesu automatizācijai, pārkāpumu fiksēšanai, atkritumu
apsaimniekošanas plūsmu izsekošanas nodrošināšanai, efektīvākai zemes dzīļu izmantošanas
kontrolei. Izmantotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas pārkāpumu konstatēšanai piesārņojuma,
zemes dzīļu un atkritumu aprites jomās. Ar viedo tehnoloģiju palīdzību, sabiedrība iesaistīta
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vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolē. Sabiedrības izpratnes par vides aizsardzības
jautājumiem un prasībām palielinājums.
4. Mūsdienīga darba vide un aprīkojums
Mērķis – stiprināt ministrijas resora kapacitāti un kompetences, lai, īstenojot mūsdienīgas darba
metodes, nodrošinātu efektīvu noteikto darbību mērķu sasniegšanu, kā arī optimālas darba vides
izveide, nodrošinot produktivitātes palielināšanos un raitāku informācijas un zināšanu apmaiņu.
Sagaidāmais rezultāts – nodrošināta datortehnikas nomaiņa un kopējo IT resursu un
pielietojamo rīku attīstība, kā arī darbinieku un visas komandas produktīvs darbs, sasniedzot
vislabākos rezultātus.
22. Kultūras ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
12,7 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai 0,3 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums
investīcijām ir par 7,8 milj. euro jeb 2,6 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu
2021. gada budžetā, palielinājumu veido vienreizējās investīcijas, kas sniegs būtisku
ieguldījumu profesionālo kultūrizglītību un mantojuma iestāžu infrastruktūras uzlabošanā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks sekmēta tautsaimniecības attīstība un Latvijas
kultūras piedāvājuma konkurētspēja ES un pasaulē. Tāpat tiks veikts ieguldījums valsts muzeju
infrastruktūras sakārtošanā un profesionālās izglītības nodrošināšanā un pieejamībā, tādējādi
uzlabojot arī valsts izglītības infrastruktūru.
1. Profesionālās vidējās izglītības pieejamības celšana
Mērķis – nodrošināt kvalitatīvu mācību vidi atbilstoši izglītības programmu prasībām, lai
sekmētu kultūras nozares talantu attīstību.
Sagaidāmais rezultāts – darba tirgum sagatavotāks jaunietis, kas ieguvis izglītību kvalitatīvā,
modernā un mākslas un mūzikas izglītības specifikai pielāgotā mācību vidē.
2. Kultūras mantojuma iestāžu infrastruktūras uzlabošana
Mērķis – nodrošināt kultūras attīstību, pieejamību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Sagaidāmais rezultāts – kultūras mantojuma iestādēs uzlabota un modernizēta infrastruktūra,
tai skaitā ekspozīciju pieejamība, kas nodrošinās kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras
piedāvājuma pieejamību (tai skaitā Nacionālā muzeju krājuma) plašai sabiedrībai un dažādām
tās mērķgrupām, kā arī cels Latvijas kultūras konkurētspēju.
3. Latvijas kultūras piedāvājuma konkurētspējas celšana
Mērķis – uzlabot kultūras piedāvājumu, ceļot kultūras piedāvājuma kvalitāti, modernizējot un
uzlabojot kultūras institūciju pieejamību dažādām mērķgrupām.
Sagaidāmais rezultāts – Latvijas kultūras piedāvājuma kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot
kultūras institūciju tehniskā aprīkojuma pilnveidi un modernizāciju.
4. Latvijas grāmatniecības kā nacionālās identitātes veidotājas attīstība
Mērķis – nodrošināt plašu Latvijas izdevniecību publicētās oriģinālliteratūras un augstvērtīgu
tulkojumu pieejamību publiskajās un skolu bibliotēkās, iesaistot lasīšanā dažādas paaudzes,
kurām pieejams daudzveidīgs literatūras saturs, tādējādi stiprinot arī latviešu valodu kā vienu
no nacionālas valsts vērtībām.
Sagaidāmais rezultāts – paplašināts grāmatu piedāvājums publiskajās un skolu bibliotēkās,
īstenotas lasīšanas veicināšanas programmas.
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5. Kultūras mantojuma digitālās infrastruktūras pilnveide
Mērķis – nodrošināt sabiedrībai plašu viegli lietojamu digitālā kultūras mantojuma
pakalpojumu klāstu.
Sagaidāmais rezultāts – attīstīts kultūras nozares digitālais datu centrs un kultūras mantojuma
digitālā infrastruktūra, pilnveidoti Latvijas Nacionālā arhīva IT procesi.
24. Valsts kontrole
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
0,09 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir vienāds ar investīciju
apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā plānota
nodrošināšanai nepieciešamā pamatkapitāla iegāde.

pamatdarbības

nepārtrauktības

Valsts kontroles pamatdarbības nepārtrauktības nodrošināšanai nepieciešamā
pamatkapitāla iegāde (klēpjdatori, drukas iekārtas, serveru programmatūra un licences)
Mērķis – Valsts kontroles revīziju darbs vērsts uz sabiedrības interešu aizstāvību, veicinot
efektīvu, atbildīgu, sabiedrības interesēm atbilstošu un caurskatāmu publiskā sektora institūciju
darbību;
Sagaidāmais rezultāts – veiktas lietderības, atbilstības un apvienotās revīzijas sabiedrībai
būtiskās jomās.
25. Pārresoru koordinācijas centrs
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
0,01 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 0,04 milj. euro jeb
0,2 reizes mazāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā tiks nodrošināta informācijas komunikāciju
tehnoloģiju infrastruktūras un darba vides ikgadējās pilnveidošanas.
Informācijas komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras un darba vides ikgadējās
pilnveidošanas izmaksas
Mērķis – nodrošināt darbu ērtos, drošos un veselībai nekaitīgos darba apstākļos.
Sagaidāmais rezultāts – pilnveidotas Pārresoru koordinācijas centra uzturētās mājas lapas
www.valstskapitals.lv, www.pkc.gov.lv, ieviesti datortīklu drošības pārvaldības risinājumi un
pretvīrusu aizsardzības risinājumi, kā arī iegādātas licences un datortehnika.
28. Augstākā tiesa
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
0,1 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 0,04 milj. euro jeb 1,5
reizes mazāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā plānots
nodrošināšanai nepieciešamā pamatkapitāla iegāde.

pamatdarbības

nepārtrauktības

Tiesiskuma īstenošana, veidojot vienotu un stabilu tiesību piemērošanas praksi
kasācijas instancē
Mērķis – nodrošināt Augstākās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem atbilstošu darba vidi un
tehnoloģisko nodrošinājumu darba pienākumu veikšanai.
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Sagaidāmais rezultāts – Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki darba pienākumus veic drošā,
sakārtotā un ergonomiskā darba vidē. Darba pienākumu veikšanai tiek nodrošinātas
nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas, kā arī nodrošināta nepieciešamo informācijas tehnoloģiju
pieejamība.
29. Veselības ministrija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
21,2 milj. euro, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai 12,8 milj. euro apmērā. Paredzētais valsts budžeta
ieguldījums investīcijām ir par 14,64 milj. euro jeb 3,2 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju
apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā plānots nodrošināt augstas gatavības projektu
īstenošanu 2022. gadā, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu, nodrošināt Veselības
ministrijas (VM) padotības iestāžu funkciju, uzdevumu pilnvērtīgu un savlaicīgu izpildi,
nodrošināt onkoloģiskiem pacientiem kvalitatīvu ambulatoro un stacionāro aprūpi, kā arī zemes
un nekustāmo īpašumu iegādes investīcijas SIA RAKUS, VSIA RPNC un VSIA PSKUS.
1. Kapitālieguldījumi un investīcijas VM padotības iestādēs un BKUS investīcijas
Mērķis – nodrošināt VM padotības iestāžu (Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja, Valsts
asinsdonoru centra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts tiesu medicīnas
ekspertīzes centra, Nacionālajam veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra)
funkciju, uzdevumu pilnvērtīgu un savlaicīgu izpildi, kā arī VSIA BKUS medicīnas iekārtu
modernizēšanu, kapacitātes paaugstināšanu pakalpojumu pieejamības uzlabošanai;
Sagaidāmais rezultāts – piešķirto līdzekļu ietvaros tiks nodrošināts:
•

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam – muzeja apsardzes sistēmas
modernizācija un publisko programmu un muzejpedagoģisko nodarbību telpas
kapitālais remonts un tehnisko aprīkojuma iegāde;

•

Valsts asinsdonoru centram – viena donoru autobusa iegāde, asins kabinetu integrācija
vienotā ProSang informācijas sistēmā, asins komponentu izsekojamība sistēmā un
temperatūras monitorings sistēmā asins komponentu uzglabāšanai;

•

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 15 moduļu tipa vagoniņu iegāde, 16
kardiopulmonālās reanimācijas manekenu iegāde, 16 intubācijas manekenu iegāde, 16
pieaugušo multifunkcionālo manekenu iegāde, 16 bērnu multifunkcionālo manekenu
iegāde, 16 zīdaiņu multifunkcionālo manekenu iegāde un 16 mācību intraosālās ievades
iekārta bērniem un pieaugušajiem iegāde un pasākuma “NMP dienesta Operatīvās
vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana ikdienā un ārkārtējas situācijas
gadījumos, tai skaitā COVID-19 apstākļos” īstenošana;

•

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram – viena rentgenstaru fluorescences analītiskā
mikroskopa XGT 9000 iegāde un materiāltehniko līdzekļu nodrošināšana IT sistēmu
darbam (licences – 32 gab., datorkomplekti – 32 utt.);

•

Nacionālajam veselības dienestam – tiks modernizētas/izstrādātas 6 informācijas
sistēmas – medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa
ārstniecībā iesaistītajām personām, kā arī informācijas nodrošināšanai par personām,
kurām ir tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus;

•

Slimību profilakses un kontroles centram – būvdarbu veikšana Slimību profilakses un
kontroles centra nomātajā ēkā (Biroju ēka Duntes ielā 22 k-5, Rīgā);1.2.7. VSIA BKUS
– 2 stacionāro RTG iekārtu iegāde.
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2. Zemes un nekustāmo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS
Mērķis – MK 2021.gada 6.jūlija sēdē (protokols Nr.51, 97.§) saskaņotā informatīvā ziņojumā
“Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu”
noteikto pasākumu īstenošana (zemju atsavināšana un ceļa izbūve) un MK 2021.gada 6.jūlija
sēdē (protokols Nr.51, 99.§) saskaņotā informatīvā ziņojumā “Par nekustamā īpašuma
atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām” noteikto pasākumu
īstenošana (privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu un nodošanu VM
valdījumā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai). Zemesgabala Gardenes ielā 8
iegāde, lai nodrošinātu auto novietnes izveidi PSKUS darbinieku, pacientu, apmeklētāju
vajadzībām un piederoša nekustamā īpašuma, kas sastāv no divām ēkām (bez zemes), kas ir
saistīts ar valstij piederošu zemesgabalu Tvaika ielā 2, Rīgā, atsavināšana sabiedrības
vajadzībām ar nolūku uzlabot veselības aprūpes infrastruktūru, nododot atsavināto īpašumu
lietojumā publiskai kapitālsabiedrībai – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”,
psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, attīstot multidisciplinārus pakalpojumus
pacientiem ar psihiskām slimībām;
Sagaidāmais rezultāts – piešķirto līdzekļu ietvaros tiks nodrošināts:
•

sakārtotas SIA RAKUS nekustamā īpašuma tiesības – 100%;

•

izveidots piebraucamais ceļš, lai uzlabotu SIA RAKUS gatavību krīzes situācijās –
207m garš;

•

valstij pieder pilns īpašuma komplekss, kas nepieciešams VSIA RPNC funkciju
nodrošināšanai – 100%;

•

zemes gabala iegāde VSIA PSKUS autostāvvietu attīstībai – 100%.

3. Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijā uzlabojošas investīcijas un
kapitālieguldījumi BKUS, RAKUS un PSKUS
Mērķis – sniegt onkoloģiskiem pacientiem kvalitatīvu ambulatoro un stacionāro veselības
aprūpi, pēc iespējas novēršot pacientu veselības stāvokļa pasliktināšanos, darbspēju
samazināšanos un invaliditātes iestāšanos
Sagaidāmais rezultāts – SIA RAKUS, VSIA PSKUS un VSIA BKUS iekārtu iegāde – 100%.
4. Augstas gatavības projektu īstenošana BKUS, PSKUS un VSIA “Nacionālais
rehabilitācijas centrs “Vaivari””
Mērķis – nodrošināt augstas gatavības projektu īstenošanu 2022. gadā, kas saistīti ar Covid-19
krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu atbilstoši MK 2021. gada 18. marta sēdē
atbalstītajam informatīvajam ziņojumam “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar
Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (prot. Nr.28 42.§).
Sagaidāmais rezultāts – piešķirto līdzekļu ietvaros tiks nodrošināts:
•

VSIA BKUS – 1) fiziski un morāli novecojošā (izbūvēts 20.gs. 50/60 gados) un
teritorijas vides degradējošā iežogojuma utilizācija, jauna žoga projekta izstrāde,
projekta saskaņošana un jauna žoga uzstādīšana 1 360 m apmērā, 2) izveidots jauns
transporta plūsmas pieslēgums ar Indriķa ielu, tā realizācija kopā ar jaunas
autostāvvietas izbūvi ~ 150 stāvvietām, 3) 1 869 m2 telpu pārplānojums un renovācija
telpās, ventilācijas sistēmas izbūve, elektrojaudas pieslēguma nodrošināšana, 4) 26
vienvietīgu palātu izveide, 5) tiek veikts 997 m2 telpu pārplānojums, paplašinātas telpas,
veicot pilnu ēkas pamatu sanāciju un pagraba telpu renovāciju un pielāgošanu 200,8 m2
apmērā;
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•

VSIA PSKUS – 1) samazināts siltumenerģijas patēriņš vēsturiskajos korpusos par 30%,
2) ambulatoro konsultāciju skaita pieaugums, 38 000 gadā, 3) nodalīta pacientu plūsma
(1 struktūrvienība), 4) labiekārtotas, ergonomiskas darba vietas – 22 esošās darba vietas
un 15 papildus darba vietas, 5) atjaunots ceļa segums, celiņu 750 m2. un 6) atjaunota
ēku platība 850 m2;

•

VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” – 1) nodalīta pacientu plūsma
(struktūrvienība) 700m2, 2) iegādātas medicīnas tehnoloģijas (1 – ultrasonogrāfs, 1 –
skrejceļš (Tredmils), 1 – funkcionāla elektroneirostimulācijas iekārta (FES), 3 –
Transkutāna elektroneirostimulācijas iekārta (TENS)) un 3) veikta telpu aprīkošana ar
medicīnas aprīkojumu (35 gab.).
30. Satversmes tiesa

Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
0,3 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 0,26 milj. euro jeb
0,5 reizes mazāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā plānots satversmes tiesas ēkas ekspluatācijas drošības
stiprināšana un autoparka atjaunošana.
1. Satversmes tiesas funkcionālās kapacitātes stiprināšana
Mērķis – Satversmes tiesas ēkas ekspluatācijas drošības stiprināšana.
Sagaidāmais rezultāts – Satversmes tiesas ēkas jumta seguma un konstrukciju kapitālais
remonts.
2. Satversmes tiesas funkciju nodrošināšana
Mērķis – Satversmes tiesas autoparka atjaunošana.
Sagaidāmais rezultāts – nodrošināta iespēja organizēt tiesas darbu.
32. Prokuratūra
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
0,4 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 0,19 milj. euro jeb
0,7 reizes mazāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
Ar resora investīcijām 2022. gadā plānots informācijas tehnoloģiju infrastruktūras
attīstība prokuratūrai noteikto funkciju izpildes veicināšanai.
1. Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība prokuratūrai
noteikto funkciju izpildes veicināšanai (2020. gada prioritārais pasākums “Prokuratūras
informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa
nodrošināšana” un pārējās valsts budžeta investīcijas, pavisam kopā 340 408 euro)
Mērķis – Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana, pakāpeniska
atjaunošana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana.
Sagaidāmais rezultāts – tehniskā nodrošinājuma atbilstība informācijas tehnoloģiju
pieejamības, integritātes un konfidencialitātes faktoriem.
35. Centrālā vēlēšanu komisija
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
1,2 milj. euro. Paredzētais valsts budžeta ieguldījums investīcijām ir par 1,8 milj. euro jeb
3,21 reizes lielāks, salīdzinot ar investīciju apjomu 2021. gada budžetā.
FMPask_5.4_020222_bud2022.docx

912
Ar resora investīcijām 2022. gadā plānota vēlēšanu vadības sistēmas attīstība un
datortehnikas atjaunošana.
1. Vēlēšanu vadības sistēmas attīstība
Mērķis – 2020. gadā uzsākta elektroniskas Vēlēšanu vadības sistēmas iegāde Centrālās
vēlēšanu komisijas īpašumā, lai novērstu risku, ka vēlēšanu process ilgstoši ir atkarīgs no viena
komersanta sniegtajiem e-pakalpojumiem.
Sagaidāmais rezultāts – 2020. un 2021. gadā ir iegādāti divi Vēlēšanu vadības sistēmas moduļi
– bāzes modulis un Pašvaldību vēlēšanu modulis. 2022. gadā paredzēta Saeimas vēlēšanu
moduļa iegāde, šim nolūkam investējot 1 167 878 euro. Vēlēšanu vadības sistēma nodrošinās
kandidātu sarakstu gatavošanu, iesniegšanu, pieņemšanu un reģistrēšanu, pieņemto kandidātu
sarakstu publicēšanu, vēlēšanu zīmju mašīnlasāmu maketu sagatavošanu, elektronisku vēlēšanu
gaitas žurnālu visos vēlēšanu iecirkņos, vēlētāju aktivitātes publicēšanu, vēlēšanu iznākuma
konstatēšanu un automatizētu balsu skaitīšanas protokolu noformēšanu, vēlēšanu rezultātu datu
centralizētu apkopošanu un vēlēšanu iznākuma publicēšanu. Sistēmas ieviešana ļaus iegūt
vēlēšanu procesa operatīvos un statistiskos pārskatus, vēlēšanu datu elektronisko arhivēšanu.
2. Datortehnikas atjaunošana
Mērķis – novecojušās datortehnikas pakāpeniska nomaiņa.
Sagaidāmais rezultāts – pakāpeniska Centrālās vēlēšanu komisijas biroja datortehnikas
atjaunošana. 2022. gadā šim mērķim paredzēts finansējums 1 992 euro.
46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
6 600 euro apmērā. Paredzētais finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu un atjaunotu iestādes
materiāltehnisko bāzi, t.sk. datortehnikas iegādei, licenču iegādei, konferenču vizuālās un skaņu
sistēmas iegādei, darba vietu labiekārtošanai.
Materiāltehniskās bāzes atjaunošana attālināta darba nodrošināšanai
Mērķis – nodrošināt darbinieku kvalitatīvu iesaistīšanos un klātesamības sajūtu epidemioloģiski
drošos apstākļos strādājot attālināti.
Sagaidāmais rezultāts – nodrošināta attālinātam darbam nepieciešamā materiāltehniskā bāze:
iegādāti portatīvie datori un licences 3 Sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem un
8 darbniekiem.
47. Radio un televīzijas regulators
Valsts budžeta finansējums investīciju projektu īstenošanai resorā 2022. gadā plānots
4 423 euro apmērā, lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu iegādi, kā rezultātā tiks uzlabots
un atjaunots materiāltehniskais nodrošinājums darbinieku pienākumu izpildei.
Materiāltehniskās bāzes atjaunošana attālināta darba nodrošināšanai
Mērķis – nodrošināt darbinieku kvalitatīvu iesaistīšanos un klātesamības sajūtu epidemioloģiski
drošos apstākļos strādājot attālināti.
Sagaidāmais rezultāts – nodrošināta attālinātam darbam nepieciešamā materiāltehniskā bāze:
iegādāti portatīvie datori, kā arī darba vietu labiekārtošana atbilstoši drošas un ergonomiskas
darba vides prasībām.
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