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20.00.00 Būvniecība  

Programmas mērķis:  

mazināt administratīvo slogu būvniecībā, uzraudzīt būvniecības un būvju ekspluatācijas 

kvalitāti.  

Galvenās aktivitātes:  

1) mazināt administratīvo slogu un sniegt atbalstu būvniecības nozares attīstībai:   

• uzturēt un pilnveidot būvniecības informācijas sistēmu BIS;  

• pilnveidot uzņēmējdarbības vidi būvniecībā, pārskatot normatīvos aktus;   

pilnveidot būvnormatīvus atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām;  

2) veikt būvdarbu valsts kontroli, būvju pieņemšanu ekspluatācijā un būvju 

ekspluatācijas kontroli atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei;  

3) veikt būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības 

iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības 

ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā un tādu elektropārvades līniju 

būvniecības iecerēm, kurām noteikts nacionālo interešu objekta statuss;  

4) nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu (sertificēšanu) un 

pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.  

Programmas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.  

  

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam  

  2018.gads 

(izpilde)  
2019.gada 

plāns  
2020.gada 

plāns  
2021.gada 

prognoze  
2022.gada 

prognoze  
Nodrošināta administratīvā sloga mazināšana būvniecībā    

Pārskatīti normatīvie akti, t.sk. pārstrādāti būvnormatīvi  

(skaits)  
26  20  7  5  5  

Nodrošināta Būvniecības informācijas sistēmas 

uzturēšana (reģistru skaits/ pieejamo elektronisko 

pakalpojumu skaits)  

1  
(6/ 31)  

1  
(8/ 33)  

1  
(8/ 34)  

1  
(8/ 34)  

1  
(8/ 34)  

Ievesta būvniecībā nodarbināto personu elektroniska 

reģistrēšanas sistēma (skaits)  
-  1  x  x  x  

Nodrošināta būvniecības un būvju ekspluatācijas uzraudzība    

Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā 

(pārbaužu skaits)  
2 045  2 030  2 030  2 030  2 030  

Izpētītas konkrētas padomju laika sērijas 

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (sēriju skaits)  
x  x  1  1  1  

Organizēta būvspeciālistu kompetences novērtēšana    

Veikta būvekspertu kompetences novērtēšana un 

uzraudzība (novērtēto/uzraudzīto būvekspertu skaits)  
8/115  30/145  20/175  20/175  20/175  
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Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam  

  
2018.gads 

(izpilde)  
2019.gada 

plāns  
2020.gada 

plāns  
2021.gada 

plāns  
2022.gada 

plāns  
Kopējie izdevumi, euro  2 457 213  3 695 045  3 750 796  3 743 832  3 737 792  
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret 

iepriekšējo gadu  
×  1 237 832  55 751  -6 964  -6 040  

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo 

gadu  
×  50,4  1,5  -0,2  -0,2  

Atlīdzība, euro  1 786 403  1 994 634  2 103 434  2 108 434  2 108 434  
Vidējais amata vietu skaits gadā  78  81  831  83  83  

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro  2 090  2 048  2 107  2 112  2 112  

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata 

darbinieku un uz līgumattiecību pamata 

nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, 

pakalpojumiem, euro  

5 702  4 500  4 500  4 500  4 500  

Piezīmes.   
12 amata vietas pārceltas no programmas 24.00.00 “Statistikas informācijas nodrošināšana”   

  

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu  

Euro  
Pasākums  Samazinājums  Palielinājums  Izmaiņas  

Izdevumi - kopā  12 879  68 630  55 751  
t. sk.:     

Citas izmaiņas  12 879  68 630  55 751  
Palielināti izdevumi atbilstoši plānotajam ieņēmumu no maksas 
pakalpojumiem samazinājumam, jo nav izpildījusies prognoze par  
pieprasījumu pēc sertifikāta būvspeciālistiem  

-  17 830  17 830  

Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju, lai nodrošinātu 

Būvniecības informācijas sistēmas migrēšanu uz valsts elektronisko 

sakaru pakalpojumu centra infrastruktūru  

12 879  -  -12 879  

Palielināti izdevumi Latvijas būvniecības nozares attīstības stratēģijā 

2017.-2024.gadam ietverto pasākumu īstenošanai  
-  50 800  50 800  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FMPask_L_EM_280120_bud2020.docx  

29.02.00 Elektroenerģijas lietotāju atbalsts  

Apakšprogrammas mērķis:  

samazināt enerģētiskās nabadzības riskus, novēršot strauju elektroenerģijas gala 

izmaksu pieaugumu, tostarp nepārsniedzot elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes 

(OIK) 22,68 EUR/MWh līmeni un sniedzot atbalstu sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai, 

nodrošinot subsidētu elektroenerģijas gala cenu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei 

(personai), daudzbērnu ģimenei vai ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, 

personas ar I invaliditātes grupu, kā arī nodrošināt atbalstu energoietilpīgajiem uzņēmumiem.  

Galvenās aktivitātes:   

1) nodrošināt resursus elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes 

ierobežošanai;  

2) nodrošināt resursus aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma 

nodrošināšanai; 3) nodrošināt resursus energointensīvo uzņēmumu atbalstam. Programmas 

izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.  

  

  

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam  

  2018.gads 

(izpilde)  
2019.gada 

plāns  
2020.gada 

plāns  
2021.gada 

prognoze  
2022.gada 

prognoze  
Saglabāta obligātā iepirkuma komponentes vidējā vērtība  

Nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām 
cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (OIK likme  
EUR/MWh)  

23,95  22,68  22,68  -  -  

Atbalsta pasākumu administrēšana  
Nodrošināts atbalsts energointensīviem uzņēmumiem 

(skaits)  
27  25  25  -  -  

 Nodrošināta sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām elektroenerģijas gala cena par samazinātu tarifu   

Nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem 

(aizsargāto lietotāju īpatsvars %, kuriem ir sniegts 

atbalsts)  

100  100  100  -  -  

  

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam  

  
2018.gads 

(izpilde)  
2019.gada 

plāns  
2020.gada 

plāns  
2021.gada 

plāns  
2022.gada 

plāns  
Kopējie izdevumi, euro  98 528 982  18 237 801  17 564 506  -  -  
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret 

iepriekšējo gadu  
×  -80 291 181  -673 295  -  -  

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo 

gadu  
×  -81,5  -3,7  -  -  

Atlīdzība, euro  59 292  267 705  0  -  -  
Vidējais amata vietu skaits gadā  2  9  -  -  -  

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro  2 471  2 479  -  -  -  

  

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu  

Euro  
Pasākums  Samazinājums  Palielinājums  Izmaiņas  
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Izdevumi - kopā  1 271 000  597 705  -673 295  
t. sk.:     

Citas izmaiņas  1 271 000  597 705  -673 295  
Palielināti izdevumi elektronerģijas lietotāju atbalstam  -  597 705  597 705  
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta  
programmām (apakšprogrammām)  

      

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta 

apakšprogrammu 29.06.00 “Enerģētikas jautājumu administrēšana”  
1 271 000    -1 271 000  
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29.06.00 Enerģētikas jautājumu administrēšana  

Apakšprogrammas mērķis:  

nodrošināt efektīvu enerģētikas politikas jautājumu administrēšanu (īstenošanas 

funkciju) elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzībai un kontrolei, aizsargātā lietotāja 

tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai, energoefektivitātes jautājumu administrēšanai, 

transporta enerģijas nosacījumu uzraudzībai un kontrolei.   

Galvenās aktivitātes:  

1) nodrošināt valsts atbalstu saņemošo elektroenerģijas ražotāju uzraudzību un 

darbības nodrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā 

elektrostaciju ikgadējo gada pārskatu vērtēšanu un elektrostaciju kontroles pārbaužu 

nodrošināšanu klātienē;   

2) nodrošināt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu;  

3) administrēt energointensīvo uzņēmumu atbalsta pasākumus;  

4) nodrošināt energoefektivitātes pienākumu shēmas administrēšanu, lielo 

elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu energoefektivitātes pienākumu administrēšanu, 

energoefektivitātes nodevas administrēšanu u.tml.;  

5) nodrošināt transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli, tai 

skaitā attiecībā uz degvielas tirgus uzraudzību, degvielas kvalitātes monitoringu (paraugu 

ievākšana un testēšana) un vispārējās ziņošanas mehānisma administrēšana.  

Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs.  

  

  

  

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam  

  2018.gads 

(izpilde)  
2019.gada 

plāns  
2020.gada 

plāns  
2021.gada 

prognoze  
2022.gada 

prognoze  
Nodrošināta elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju uzraudzība    

Veiktas elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju 

pārbaudes klātienē (skaits)  
-  -  50  50  50  

Izvērtēti elektrostaciju gada pārskati (skaits)  -  -  330  320  310  

Valsts atbalsta pasākumu administrēšana    

Pieņemti lēmumi par valsts atbalsta piešķiršanu 

(pieteikumu skaits)  
-  -  25  25  25  

Energoefektivitātes jautājumu administrēšana    

Padziļināti pārbaudīti ikgadējie pārskati par ieviestiem 

energoefektivitātes pasākumiem (skaits)  
-  -  50  50  50  

Pieņemti lēmumi par energoefektivitātes nodevas 

piemērošanu (subjektu skaits)   
-  -  20  20  20  

Degvielas tirgus uzraudzība un monitorings    

Ievākti un testēti degvielas paraugi (skaits)  -  -  300  300  300  

Pārbaudīti degvielas piegādātāju vispārējās ziņošanas 

ziņojumi (subjektu skaits)  
-  -  70  70  70  
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Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam  

  
2018.gads 

(izpilde)  
2019.gada 

plāns  
2020.gada 

plāns  
2021.gada 

plāns  
2022.gada 

plāns  
Kopējie izdevumi, euro  -  -  1 271 000  931 000  931 000  

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret 

iepriekšējo gadu  
×  ×  1 271 000  340 000  -  

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo 

gadu  
×  ×  100  -26,8  -  

Atlīdzība, euro  -  -  782 930  782 930  782 930  
Vidējais amata vietu skaits gadā  ×  ×  301  30  30  

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro  ×  ×  2 175  2 175  2 175  

Piezīmes.   
1 21 amata vieta pārcelta no programmas 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” un 9 amata vietas pārceltas 

no budžeta apakšprogrammas 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts”  

  

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu  
Euro  

Pasākums  Samazinājums  Palielinājums  Izmaiņas  
Izdevumi – kopā   -    1 271 000  1 271 000  

t. sk.:     

Citas izmaiņas  -  1 271 000  1 271 000  
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta  
programmām (apakšprogrammām)  

-      

Palielināti izdevumi enerģētikas politikas administrēšanas funkciju 
nodrošināšanai, veicot pārdali no budžeta apakšprogrammas  
29.02.00 “Enerģētikas lietotāju atbalsts”   

-  1 271 000  1 271 000  

  


