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IEVADS 

Eiropas Savienībā (ES) vides politikas mērķis ir saglabāt vides kvalitāti, aizsargāt 

cilvēka veselību un nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu. ES vides 

politikas pamatā ir vairāki pamatprincipi – piesardzība, preventīvas darbības, 

piesārņojuma novēršana, novēršot tā cēloni, “piesārņotājs maksā”. 

 

Saskaroties ar straujām klimata pārmaiņām, pieaugošo pieprasījumu pēc 

enerģijas un resursiem, kā arī globālu dabas resursu nepietiekamību, viens no 

aktuālākajiem aspektiem ES vides jomā ir sekmēt ilgtspējīgu attīstību1. 

 

Latvijā vides aizsardzības nozares vidēja termiņa politikas plānošanas 

dokuments ir Vides politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam2. Tas 

izstrādāts atbilstoši Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam3 

un Nacionālajam attīstības plānam 2021.–2027.gadam4 noteiktajām prioritātēm 

un Eiropas zaļā kursa5 stratēģiskajiem mērķiem.  

 

Regulators prioritātes vides politikā iekļāvis iestādes darbības stratēģijā 2022.–

2026.gadam. 

 

MĒRĶIS  

Šīs politikas mērķis ir noteikt pamatprincipus Regulatora atbildīgai rīcībai vides 

aizsardzības un darba vides pieejamības jomā. 

 

IETEKMES PUSES 

Politikā definēti principi, ko Regulatora darbinieki ievēro individuālo pienākumu 

izpildē, sadarbībā ar klientiem (uzraugāmajiem komersantiem) un sadarbības 

partneriem (piegādātājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām 

organizācijām u.c.). 

 

PAMATPRINCIPI 

Regulatora kā iestādes darbības tiešā ietekme uz vidi ir salīdzinoši neliela, un 

tā atbildība minētajā jomā ir vērsta uz ilgtspējas politikas ievērošanu. Tādēļ 

 
1 Vides politika: vispārīgi principi un pamatsistēma; https://www.europarl.europa.eu/vides-politika-

pamatsistema 
2 Vides politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam; http://polsis.mk.gov.lv/documents 
3 Latvija2030; https://www.pkc.gov.lv/Latvija_2030_7.pdf   
4 NAP2027; https://likumi.lv/par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027  
5 2019.gada 11.decembra Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas zaļai kurss”, COM(2019)640 final: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LV 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/71/vides-politika-visparigi-principi-un-pamatsistema
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/71/vides-politika-visparigi-principi-un-pamatsistema
http://polsis.mk.gov.lv/documents/7479
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf
https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
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Regulators meklē videi draudzīgus risinājumus ne vien savā darbībā, bet šādus 

nosacījumus pēc iespējas ņem vērā sadarbības partneru izvēlē, kā arī būtisku 

uzsvaru liek uz regulējamo nozaru darbības pārraudzību, tostarp vides 

jautājumos.  

Tādējādi vides politika ir īstenojama atbilstoši Regulatora darbības stratēģijā6 

ietvertajām prioritātēm, kurā cita starpā norādīts:   

“Virzība  uz zaļo  kursu  un  klimatneitralitāti  skar  gan  Regulatorā,  gan  

visās regulējamās nozarēs notiekošos procesus. Regulators veicinās efektīvu 

dialogu ar visām iesaistītajām pusēm, tostarp politikas veidotājiem, 

klimatneitralitātes  mērķu  sasniegšanai  un  nodrošinās  aktīvāku  Regulatora 

iesaisti nozares attīstības jautājumos.” 

Līdz ar to Regulators ir apņēmies īstenot sadarbību, lai prioritāri ievērotu 

turpmāk minētos pamatprincipus: 

 

Pamatprincips Ietekmētās 

puses 

• Atbalstīt   ilgtspējīgas   investīcijas   tīklu   

infrastruktūrā, nodrošinot  optimālu  tīklu  

lietošanu  un  efektīvu  tīklu pārvaldību. 

Klienti,  

sadarbības 

partneri 

• Veicināt digitalizāciju un zemu izmešu 

tehnoloģiju ieviešanu par ekonomiski 

pamatotām izmaksām. 

Darbinieki, 

klienti,  

sadarbības 

partneri 

 

 

Papildus Regulatora darbības stratēģijā minētajām prioritātēm iestāde regulāri 

ievēro šādus vides politikas pamatprincipus: 

 

Pamatprincips Ietekmētās puses 

• Resursus izmantot taupīgi un efektīvi, sniegt 

priekšroku atkārtoti izmantojamiem vai otrreiz 

pārstrādājamiem materiāliem, izmantot videi 

draudzīgas tehnoloģijas.  Uzskaitīt resursu 

patēriņu. 

Darbinieki, 

sadarbības 

partneri  

• Piegādātāju izvēlē ņemt vērā to atbildīgu rīcību 

un īstenotos pasākumus vides aizsardzības 

nodrošināšanā. Īstenot zaļā iepirkuma 

Darbinieki, 

sadarbības 

partneri 

 
6 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības stratēģija 2022.–2026.gadam; 
https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/SPRK_strategija_2022-2026.pdf 
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pamatprincipu iekļaušanu iepirkuma procedūrās, 

kur tas ir attiecināms. 

• Veicināt dokumentu apriti elektroniskā formā 

gan iestādē, gan arī saziņā ar klientiem un 

sadarbības partneriem. 

Darbinieki, 

klienti, 

sadarbības 

partneri 

• Radīt pieejamu, drošu un veselīgu darba vidi. 

Nodrošināt energoefektivitātes, ergonomikas, 

gaisa kvalitātes un citu prasību ievērošanu.  

Veicināt un izglītot par šā principa ievērošanu, 

strādājot attālināti.  

Darbinieki, 

klienti 

• Virzīties uz nulles birokrātiju7, tostarp optimizēt 

iesniedzamo pārskatu skaitu Regulatoram. 

Darbinieki, 

klienti 

• Izglītot darbiniekus, veicinot apziņu par vides 

aizsardzības nozīmību un viņu personisko 

atbildību un ietekmi uz to, gan pildot darba 

pienākumus, gan ikdienā. 

Darbinieki 

• Samazināt degvielas/enerģijas patēriņu, kā arī 

Regulatora tieši un sadarbībā ar klientiem radītās 

CO2 emisijas 

Darbinieki, 

klienti 

 

Vides politika ir attiecināma uz visu organizāciju un īstenojama pieejamo 

personāla un finanšu resursu ietvaros. 

Vides politikā ietvertie pamatprincipi tiek aktualizēti pēc nepieciešamības.  

 

 

 

Priekšsēdētāja         A. Ozola 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 
7 Nulles birokrātijas principa ieviešana https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/nulles-birokratijas-princips-
administrativa-sloga-pieauguma-apturesanai-0 un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
darbības stratēģija 2022.–2026.gadam 
https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/SPRK_strategija_2022-2026.pdf 

 
 

https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/nulles-birokratijas-princips-administrativa-sloga-pieauguma-apturesanai-0
https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/nulles-birokratijas-princips-administrativa-sloga-pieauguma-apturesanai-0

