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Informācija par Operatīvās koordinācijas centru 

 

 

Valsts vides dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka no 01.06.2020. Dienestā ir 

izveidots Operatīvās koordinācijas centrs (turpmāk – OKC). OKC ir vienots diennakts tālrunis 

26338800 un tas nodrošina efektīvu avārijas situāciju un vienotu sūdzību par pārkāpumiem 

vides jomā reģistrēšanu un to izskatīšanas pārvaldību.  

Kā galvenais OKC uzdevums ir koordinēt pieteikumus par piesārņojumu un dažādu 

vides pārkāpumu atrisināšanu, sekot līdzi dažādu tiešsaistes vides monitoringa iekārtu 

informācijai un uzraudzīt, kā uzņēmumi savā saimnieciskajā darbībā ievēro vides aizsardzības 

prasības. Dienesta kompetencē ir arī lietotnes VIDES SOS (turpmāk - Lietotne) uzturēšana un 

attiecīgi tajā ienākošo ziņojumu nodošana izpildē pašvaldībām atbilstoši to kompetencei.  

Lai iedzīvotāji varētu nekavējoties paziņot Dienestam par pārkāpumiem pret vidi, 

Lietotne ļauj ikvienam viedtālruņa lietotājam nofotografēt un informāciju par iespējamiem 

vides pārkāpumiem iesniegt Dienestam tiešsaistē.  

Ņemot vērā, ka visbiežāk iedzīvotāji ziņo par vides piegružošanu, kuras novēršana ir 

pašvaldību kompetencē, Dienests jau Lietotnes izveides sākumā ir uzsācis sadarbību ar 

pašvaldībām  - pārsūtot Lietotnē saņemtos ziņojumus atbilstoši pašvaldības kompetencei to 

izskatīšanai, un katrai pašvaldībai izveidojot piekļuvi Lietotnei, kas nodrošina pašvaldības 

darbiniekiem iespēju Lietotnē atzīmēt novērstās vides problēmas, piem., atkritumu savākšanu.  

Savukārt, lai aktualizētu sadarbību ar pašvaldībām, OKC, uzsākot darbu, jūnija 

sākumā no elektroniskās pasta adreses okc@vvd.gov.lv uz visām Lietotnē norādītajām 

pašvaldību kontaktadresēm nosūtīja elektroniskā pasta ziņojumu par kontaktpersonu un 

lietotāju aktualizēšanu. Sakām paldies pašvaldībām, kuras aktīvi sadarbojas ar OKC, īpaši 

pateicamies Jūrmalas pilsētas domei, Olaines novada pašvaldībai, Jelgavas novada 

pašvaldībai, Daugavpils novada pašvaldībai un Rīgas pilsētas pašvaldībai. 

Dienests, sadarbībā ar vides NVO sektoru, līdz 2021.gada septembrim plāno 

pilnveidot Lietotni, attīstot tās tehniskos risinājumus un uzlabojot tās lietojamību un 

atgriezenisko saiti ar iesniedzēju. Lai to realizētu, Dienestam būs nepieciešama ciešāka 

sadarbība ar pašvaldībām un pašvaldību aktīva iesaiste Lietotnes izmantošanā.  Līdz ar to 

lūdzam pašvaldības, kuras vēl nav atbildējušas uz minēto elektroniskā pasta sūtījumu un 

aktualizējuši kontaktpersonas un lietotājus, to izdarīt.  

Papildus informējam, ka līdz šim pašvaldības komunicēja ar Dienesta reģionālajām 

pārvaldēm, bet, saistībā ar OKC izveidi, darba laikā, kā arīārpus normālā darba laika, 
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pašvaldība var komunicēt ar OKC, kur OKC savukārt saņemto informāciju nodos tālāk 

attiecīgās Dienesta reģionālās pārvaldes dežūrinspektoram. 

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar LietotniLietotni vai OKC kompetenci, 

lūdzu sazināties ar OKC pa tālruni 68206834, 26338800 vai e-pastu okc@vvd.gov.lv. 

Pielikumā: OKC infografika uz 1 lapas. 

 

Ģenerāldirektore E.Baklāne - Ansberga  
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Elmārs Jasinskis 68206834 

elmars.jasinskis@vvd.gov.lv 
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