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ES Pilsētprogrammas īstenošana

• Latvija iesaistījusies ES Pilsētprogrammas partnerībā «Darbavietas un prasmes
vietējā ekonomikā» - Jelgavas pilsēta pilda partnerības koordinatora funkciju

• Partnerības mērķis ir identificēt problēmas ES regulējumā, atbalsta pasākumos un
zināšanās, kā arī izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai, piemēram:

✓ Projektu izmaksu attiecināmība gadījumos, kad tiek pirkts nekustamais īpašums

✓ De minimis atbalsta palielināšana

✓ Valsts atbalsta un de minimis atbalsta piemērošanas nosacījumu harmonizācija
pašvaldību īstenotajos projektos

• Partnerības gala rezultātā tiks sagatavots Rīcības plāns (~2018.gada novembris) – šobrīd
sagatavots rīcības plāna projekts

• No Latvijas partnerību darbā iesaistījusies Rīgas dome un Ekonomikas ministrija
(mājokļu jautājumi), Daugavpils dome (nabadzība pilsētās), Vidzemes plānošanas
reģions (pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem)
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Nacionālā pozīcija par atbalstu teritoriju 
attīstībai pēc 2020.gada - Latvijas pozīcijas 

svarīgākie uzstādījumi 
(tiks aktualizēta ~vasarā)

• Svarīgi, ka teritoriālā pieeja tiek piemērota un stiprināta arī nākotnē tajās ES
politikās, kurām ir būtiska ietekme uz teritoriju attīstību

• Nākotnes ES budžeta instrumentos ir nepieciešama lielāka elastība integrēto teritoriālo
investīciju plānošanā, kas tiek realizēta saskaņā ar pašvaldības attīstības stratēģijā
noteiktajām prioritātēm

• Jāturpina veikt ieguldījumus integrētā veidā mērķa teritorijās, kuras dalībvalstis ir
identificējušas savās nacionālajās reģionālās attīstības stratēģijās (lēmums par
atbalstāmajām teritorijām jāatstāj dalībvalstu ziņā)

• Atbalsts dažāda mēroga pilsētām, tai skaitā mazām un vidēji lielām pilsētām un
urbānajām teritorijām (piepilsētām)

• Turpmākajam atbalstam pilsētām ir jābūt vērstam ne tikai uz pārapdzīvoto teritoriju
problemātiku, bet arī uz izaicinājumiem, ar ko saskarās sarūkošas pilsētas un
piepilsētas

• Svarīgi nodrošināt iespējas stiprināt pilsētu un to apkārtējo teritoriju sadarbību
3



Investīciju atbalsta pasākumi

SAM 4.2.2. – Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās

Indikatīvais ES fondu finansējums: 46,99 milj. EUR
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības, pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības 

Ierobežota atlase (priekšatlase)
•Nacionālas nozīmes attīstības centri 31,29 milj. EUR
•Pārējās pašvaldības 15,69 milj. EUR

SAM 5.6.2. – Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 

Indikatīvais ES fondu finansējums: 264,6 milj. EUR
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības

•Nacionālas nozīmes attīstības centri 120,2 milj. EUR
•Reģionālās nozīmes centri 92 milj. EUR
•Latgales reģiona pašvaldības 52,24 milj. EUR

SAM 3.3.1. – Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošā infrastruktūrā

Indikatīvais ES fondu finansējums: 64,2 milj. EUR
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības

•Nacionālas nozīmes attīstības centri 16,1 milj. EUR
•Reģionālās nozīmes centri 10,9 milj. EUR
•Ne-attīstības centru pašvaldībām (89) 37,2 milj. EUR
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Plānotā ietekme
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Piesaistītās 
investīcijas, euro

Jaunās darba 
vietas 

Nacionālas nozīmes attīstības centri (9) 136 352 136 2 236 

Reģionālas nozīmes attīstības centri (21) 103 050 306 1 690 

Pašvaldības ārpus nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centriem (89)

37 193 476 610 

Latgales PR un Alūksnes novadā (2+6) 52 247 026 857 

Jaunās darba vietas: 5 394
Piesaistītās privātās  investīcijas: 328 milj. euro
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Statuss uz 28.02.2018. (1)

3.3.1. SAM

Republikas pilsētas un reģionālas nozīmes attīstības centri: ir iesniegti[1] 25
projekti ar ERAF finansējumu 17,94 milj. euro apjomā, kas ir 66% no
kopējā plānotā ERAF finansējuma

Pārējās 89 novadu pašvaldības: ir iesniegti 47 projekti ar ERAF finansējumu
30,02 milj. euro apjomā, kas ir 81% no kopējā plānotā ERAF finansējuma

5.6.2. SAM

Republikas pilsētas un reģionālas nozīmes attīstības centri: ir iesniegti 40
projekti ar ERAF finansējumu 85,22 milj. euro apjomā, kas ir 40% no
kopumā plānotā ERAF finansējuma

Latgales rīcības plāns: ir iesniegti 11 projekti ar ERAF finansējumu 40,62
milj. euro apjomā, kas ir 78% no kopējā plānotā ERAF finansējuma

[1] Iesniegtie projekti – tādi, kuri ir iesniegti CFLA, apstiprināti, par kuriem ir noslēgts līgums par to
īstenošanu, vai kuri ir pabeigti
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Statuss uz 28.02.2018. (2)
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4.2.2. SAM:

Republikas pilsētas: ir iesniegti[2] 57 projekti ar ERAF finansējumu 18,57
milj. euro apjomā, kas ir 59% no kopējā plānotā ERAF finansējuma

Pārējās 110 novadu pašvaldības: ir iesniegti 56 projekti ar ERAF
finansējumu 12,95 milj. euro apjomā, kas ir 83% no kopējā plānotā ERAF
finansējuma

Viens projekts (Kokneses novadā) ir pabeigts par ERAF finansējumu
155 521 euro

[2] Iesniegtie projekti – tādi, kuri ir iesniegti CFLA, apstiprināti, par kuriem ir noslēgts līgums par to
īstenošanu, vai kuri ir pabeigti



Attīstības centru iesniegto projektu 
kvalitātes ziņojums
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Atbilstoši 2017.gada 14.februāra informatīvā ziņojuma “Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas
par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu”
(prot. Nr.7., 1.§) protokollēmuma 2.2.3. apakšpunktam, VARAM ir uzdots līdz 2017.gada
1.oktobrim iesniegt izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu par attīstības centru iesniegto
projektu kvalitātes novērtējumu un priekšlikumiem tālākai rīcībai, un papildus
nepieciešamo atbalsta mehānismu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanai

Ņemot vērā doto uzdevumu, ziņojuma ietvaros apskatīti tie SAM, kur ir pieejams finansējums
attīstības centriem (pašvaldību uzņēmējdarbības infrastruktūrai):

• SAM 3.3.1.

• SAM 5.6.2.

Ņemot vērā Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam definēto 9+21 attīstības
centru tīklu, ziņojuma ietvaros tiek apskatīti šādu attīstības centru projekti:

• 9 nacionālās nozīmes attīstības centru jeb republikas nozīmes pilsētu

• 21 reģionālas nozīmes attīstības centru

Lai sniegtu vērtējumu par projektu kvalitāti, ziņojumā tiek izvērtēti gan plānotie projektu
rezultāti, gan arī faktiski jau sasniegtie. Tā kā projektu atlases un novērtēšanas process
nav noslēdzies, tiks sniegta analīze arī par projektu atlases procesu un to, cik aktīvi
pašvaldības sagatavo projektu pieteikumus



Apstiprināto projektu rezultāti pret 
noteikto bāzes līmeni (1)
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SAM 3.3.1. ietvaros piesaistītās nefinanšu investīcijas Bāzes līmenis

Izveidotās darba vietas pret noteikto SAM rezultātu bāzes 
līmeni

Piesaistītās nefinanšu investīcijas pret noteikto SAM rezultātu 
bāzes līmeni

[1] Apstiprinātie projekti – tie, kas ir apstiprināti, apstiprināti ar nosacījumiem, noslēgts līgums par projekta
īstenošanu, vai ir pabeigti

SAM 3.3.1. apstiprināto[1] projektu plānotie rezultāti pret noteikto bāzes līmeni

SAM 3.3.1. ietvaros visu trīs atlases kārtu ietvaros ir apstiprināti 50 projekti, kuru rezultātā tiks radītas 1381
darba vietas, piesaistītas vairāk nekā 71 milj. euro nefinanšu investīcijas



Apstiprināto projektu rezultāti pret 
noteikto bāzes līmeni (2)
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Izveidotās darba vietas pret noteikto SAM rezultātu bāzes 
līmeni

Piesaistītās nefinanšu investīcijas pret noteikto SAM rezultātu 
bāzes līmeni

SAM 5.6.2. apstiprināto[2] projektu plānotie rezultāti pret noteikto bāzes līmeni

SAM 5.6.2. ietvaros visu trīs atlases kārtu ietvaros ir apstiprināti 38 projekti, kuru rezultātā tiks radītas 1672
darba vietas, piesaistītas vairāk nekā 125 milj. euro nefinanšu investīcijas

[2] Apstiprinātie projekti – tie, kas ir apstiprināti, apstiprināti ar nosacījumiem, noslēgts līgums par projekta
īstenošanu, vai ir pabeigti
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Valsts budžeta mērķdotāciju 
pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalstam 

atjaunošanai
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Valdības rīcības plāna 3.2.pasākums paredz „izvērtēt iespējas atjaunot valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalstam, šim mērķim novirzot finansējuma
apjomu ne mazāk kā 3% apmērā no ikgadējiem uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem”.
Atbilstoši tam, proti, lai izvērtētu iespējas valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām
uzņēmējdarbības atbalstam atjaunošanai, VARAM sagatavoja informatīvo ziņojumu „Par valsts
budžeta finansējuma piešķiršanu pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta projektiem 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros”

2016.gada 27.jūlijā (vēstules Nr.13.18–1e/5663)
Valsts kancelejā iesniedza informatīvo ziņojumu
„Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu
pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta projektiem
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu
iesniegumu atlases kārtas ietvaros”

Informatīvais ziņojums netika virzīts izskatīšanai 
MK sēdē. - jo netika atbalstīts pieprasījums 

Jaunajai politikas iniciatīvai.

Balstoties uz iepriekš minēto informatīvo
ziņojumu par mērķdotāciju, VARAM
2016.gadā izstrādāja pieprasījumu
jaunajai politikas iniciatīvai „Mērķdotācijas
pašvaldību uzņēmējdarbības
infrastruktūras uzlabošanai”.

Pieprasījums Jaunajai politikas iniciatīvai 
netika atbalstīts MK sēdēs.

2017.gada 30.maijā (VARAM vēstules
Nr.1–13/4330) precizētais Informatīvais
ziņojums atkārtoti tika iesniegts Valsts
kancelejā ar lūgumu virzīt izskatīšanai
MK sēdē.

Informatīvais ziņojums netika virzīts 
izskatīšanai MK sēdē. - jo netika 

atbalstīts pieprasījums Jaunajai politikas 

iniciatīvai.

Balstoties uz iepriekš minēto
informatīvo ziņojumu par
mērķdotāciju, VARAM 2017.gadā
izstrādāja pieprasījumu jaunajai
politikas iniciatīvai „Mērķdotācijas
pašvaldību uzņēmējdarbības
infrastruktūras uzlabošanai”.

Pieprasījums Jaunajai politikas 
iniciatīvai netika atbalstīts MK sēdēs.

2018.gads - sagatavots un VK iesniegts
informatīvais ziņojums „Par attīstības
centru iesniegto projektu kvalitātes
novērtējumu un priekšlikumiem tālākai
rīcībai, un papildus nepieciešamo atbalsta
mehānismu uzņēmējdarbības
infrastruktūras attīstīšanai”.



Problēmjautājumi saistībā ar pašvaldību 
iespējām veicināt uzņēmējdarbību savā 

teritorijā un to iespējamie risinājumi

VARAM konceptuālais ziņojums "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta
mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā
teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"

• Sadarbības modeļa izveidošana starp ALTUM un pašvaldībām, lai izsniegtu
garantijas uzņēmējiem nepietiekama nodrošinājuma gadījumā

• Atbalsts samazinātas pārdošanas cenas veidā pašvaldības nekustamā īpašuma
(nomas objekta) iegādei, atbilstoši veiktajiem kapitālieguldījumiem

• Tiesības nomniekam (uzņēmējam) kā pirmajam pretendentam iegādāties
nomāto nekustamo īpašumu no pašvaldības, ja tie ir veikuši būtiskus
ieguldījumus pašvaldību īpašumā

Ziņojumā aprakstītās iespējas pēc brīvprātības principa var izmantot visos
reģionos – jebkura pašvaldība, kura vēlas izmanot jaunus instrumentus
uzņēmējdarbības sekmēšanai
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Rīcības plāns Latgales izaugsmei 2018.-
2021.gadam (izsludināts VSS 15.02.)

• Investīcijas pašvaldību infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
– papildus finansējuma piešķiršana 29 milj. EUR apmērā 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas
“Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības
programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” īstenošanai

• Latgales speciālās ekonomiskās zonas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās
zonas atbalsta paplašināšana, paredzot LSEZ un RZES atvieglojumus (atlaides) par
izmaksām darba spēka atalgojumā, kas ir saistītas ar sākotnējiem ieguldījumiem

• Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstītu pasākumu ieviešana
uzņēmējdarbības veicināšanai Latgales plānošanas reģionā: nodrošināt LUC
kapacitātes celšanu

• Politikas risinājumu vai normatīvo aktu izmaiņu pilotprojektu īstenošana Latgales
plānošanas reģionā
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• Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709
"Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei«, stājas spēkā 20.10.2017.
(aprēķina metodikas precizējums, nosacījumi nodokļu parādu esamības
gadījumā)

• VARAM nodrošina pašvaldībām metodisko atbalstu atbalsta privātajiem
bērnudārziem noteikšanai

• Uz 02.03 ir sniegti atzinumi 14 pašvaldībām

• Vairums pašvaldību ir palielinājis atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos
bērnudārzus 2018.gadā - 1,5-4 gadīgiem pieaugums vidēji 15.83
EUR/mēnesī, 5-6 gadīgiem vidēji 6.3 EUR/mēnesī

• Atbalsts bērniem, kas izmanto aukļu pakalpojumus (pēc savas iniciatīvas) –
neviena pašvaldība nav samazinājusi atbalstu auklēm 2018.gadā,
salīdzinot ar 2017.gadu. 7 pašvaldības atbalstu 2018.gadā ir palielinājušas

Aktualitātes par bērnudārzu pieejamību
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• Mērķis - vērtēt Latvijas pašvaldības, nosakot labākās pašvaldības, kas
nodrošina lielāko atbalstu un daudzveidīgos un pieejamākos
pakalpojumus ģimenēm ar bērniem

• Uzdevums ir vienkopus apkopot informāciju par pašvaldību sniegto atbalstu
ģimenēm, kā arī par ģimenēm draudzīgu publisko un privāto infrastruktūru,
tādējādi uzlabojot informācijas pieejamību ģimenēm

✓ Pašvaldību apkopotā pakalpojumu sistēma – jauna tīmekļa vietne

✓ Sadarbība ar privāto sektoru – kopīga karte ar privāto un publisko
infrastruktūru (rotaļlaukumi, publiskie pasākumi)

• Laika grafiks:

• informācijas pieprasījums pašvaldībām aprīlī-maijā

• augustā-septembrī ģimeņu balsojums

• oktobrī vizītes uz pašvaldībām

• decembrī - apbalvošana

Konkurss «Ģimenei draudzīga 
pašvaldība»
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«Ģimenei draudzīgākā pašvaldība» 
Latvijā

«Ģimenei draudzīga 
pašvaldība» 9 pilsētu grupā

«Ģimenei draudzīga 
pašvaldība» 21 reģionālas 
nozīmes attīstības centru 

grupā

«Ģimenei draudzīga 
pašvaldība» 89 novadu 

pašvaldību grupā

Papildu nominācijas (var tikt precizētas): 

1. Augstākais materiālais atbalsts ģimenēm ar bērniem

2. Lielākais jaundzimušo pieaugums

3. Lielākais atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Pašvaldību grupas un nominācijas 
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Konkursa «Ģimenei draudzīga 
pašvaldība» rezultāti 2017

• Uzlabota pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem
– izveidota tīmekļa vietne (www.vietagimenei.lv):
– infografikas par galvenajiem pakalpojumiem 
– iespēja salīdzināt noteiktu atbalsta veidus starp 

pašvaldībām
– pieejama kartogrāfiska informācija par bērniem 

pieejamiem rotaļlaukumiem un sporta laukumiem
3 mēnešos vietni ir izmantojuši 56 953 apmeklētāju

• Pašvaldības uzlabo savus pakalpojumus un 
atbalsta apmēru:
– Interviju laikā ar pašvaldībām, konstatēts, ka 

visbiežāk pašvaldības apskata kaimiņu pašvaldību 
atbalsta apmēru un rod finansējumu sava atbalsta 
uzlabošanai

– Pašvaldībām iesniegti 989 iedzīvotāju komentāri, 
kuru ietvaros ir arī iedzīvotāju konkrēti priekšlikumi 
pakalpojumu uzlabošanai

• Vairāk vietu ģimenēm ar bērniem – konkursa 5 
laureāti (Ozolnieki, Sigulda, Olaine, Daugavpils pilsēta 
un Gulbene) saņēma finansiālu atbalstu kopā 51 tūkst. 
EUR apmērā 

18

http://www.vietagimenei.lv/
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Citi pasākumi ģimeniskās vides 
veidošanai

I Goda Ģimenes gada īstenošana
1. Informatīvi izglītojoša kampaņa “Latvijas Goda ģimeņu gads”
2. Atbalsts pasākumi pašvaldībām (sadarbībā ar NVO)
3. Starptautiskais forums «Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgo 

sabiedrību», augustā 

II Drošs un draudzīgs bērnudārzs – 228 Džimbas speciālisti
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Remigrācijas pilotprojekts 2018. gadā

• 2018. gadā tiek īstenots VARAM “Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas
veicināšanai “Reģionālās reemigrācijas koordinators””

• Potenciālo remigrantu aktīva uzrunāšana – personalizētu piedāvājumu 
sagatavošana un apkalpošana

– 5 reģionālo koordinatoru tīkls

– 10 pilot-pašvaldības

• Mērķis – vismaz 500 apkalpoti «klienti» - potenciālie remigranti

• «Atgriešanās atbalsts» -

– Atbalsts uzņēmējdarbības projektiem (vismaz 4 projektiem līdz 9 000 euro
katrā reģionā)
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Esošo pašvaldību sadarbības 
praktiskie un tiesiskie aspekti

 Likums “Par pašvaldībām” nosaka dažādas sadarbības formas:

• nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi - visizplatītākā
forma

• veidot kopīgas iestādes ar īpašu uzraudzības padomes starpniecību – nav
informācijas

• u.c. formas - biedrības, sadarbību apvienības iestādes, Valsts pārvaldes
iekārtas likumā noteiktā deleģēšana u.c.

 kopīgas iestādes publiskās aģentūras, kapitālsabiedrības u.tml.

 nozaru likumi - Piemēram: Būvniecības, Enerģētikas, Atkritumu
apsaimniekošanas, Bāriņtiesas, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas, “Par policiju”,
Izglītības un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumi u.c.

 Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likums (2016) civilās
aizsardzības jomā jau nosaka obligātu sadarbību
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Valsts kontroles 2017.gada revīzijas ziņojums

„Vai novadu pašvaldības nodrošina 
pakalpojumus iedzīvotājiem par samērīgām 

izmaksām?”

• kopīgu sadarbības institūciju veidošana pakalpojumu sniegšanā 
starp pašvaldībām nav izplatīta

Valsts kontroles ieteikums: 

“Lai nodrošinātu iespēju pašvaldībām pašām rast iespējami optimālāku
risinājumu savas pašvaldības pārvaldei, tajā skaitā sabalansēt pakalpojumu
pieprasījumu un izmaksas, VARAM izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus
normatīvajos aktos, kas reglamentē pašvaldības administratīvo un teritoriālo
struktūru.”

Piemēram:

Vārkavas novadā ir 1931. iedz. 2016.g. noslēgtas 4 laulības, reģistrēti 13
dzimšanas, 11miršanas akti. Pienākumu izpilda pašvaldības domes sekretāre.
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Sadarbības tiesiskie aspekti, 
kas varētu būt vērsti uz nākotni

Pašvaldību sadarbības teritorijās, varētu piemērot vairākus risinājumus:

1) sadarbība ir pašvaldības tiesības, kas neparedz nekādus pienākumus
attiecībā uz sadarbības obligātumu, līdz ar to pašvaldības var
sadarboties arī ārpus tai noteiktas sadarbības teritorijas

2) sadarbība noteiktās jomās ir pašvaldību pienākums, bet pašvaldībai
ir tiesības brīvi izvēlēties formu, kādā tas darāms (līgums, kopīga
iestāde vai tml.)

3) sadarbība noteiktās jomās ir pašvaldību pienākums, kas tiek
regulēts likumos vai Ministru kabineta noteikumos
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Likumprojekta nozīme

 Pierīgas sadarbības teritorijas darbība var tikt regulēta savādāk,
ņemot vērā Pierīgas pašvaldību iedzīvotāju skaitu un to ikdienas
mijiedarbību ar Rīgu - pakalpojumi un darba vietas

 Pieņemot likumu, pašvaldību sadarbības teritorijas uzreiz pēc
vajadzības varēs integrēt normatīvos, kas regulē valsts pārvaldes
institucionālos un funkcionālos jautājumus

Likumprojekts uzdod: MK līdz 2019. gada 1. martam Saeimā iesniegt
likumprojektus par valsts pārvaldes institūciju darbību sadarbības teritorijās. Šī
norma attiecas arī uz valsts tiešo pārvaldi, izvērtējot katru situāciju no racionālajiem
aspektiem
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Likumprojekta saskaņošana un 
MKK lēmums

Projektu atbalsta:

▪ visas ministrijas un Valsts kanceleja

▪ LTRK un RACA

Ar vienu iebildumu:

▪ LLPA (Jūrmalas patstāvības jautājums)

▪ PKC (vēlas šajā likumā regulēt uzreiz visus jautājumus, neskatoties 
uz to, ka tas ir tikai teritoriju likums)

Projektu neatbalsta: LPS

Projektu atbalsta: Ministru kabineta komiteja, kas š.g. 8. februārī 

MKK uzdot VARAM formulēt tālākos uzdevumus (ceļa karti)
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Plānotie normatīvo aktu projekti

• Izstrādāt MK normatīvā akta projektu «Grozījumi
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā» par
ciema statusa normām, kurš sakārtos likuma normas
atbilstoši pašvaldību praksē jau izmantotajam risinājumam
un nodrošinās mazo ciemu nosaukumu saglabāšanu

• Izstrādāt likumprojektu «Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā», kura mērķis ir pilnveidot tiesisko
regulējumu, lai varētu nošķirt troksni, kas traucē
sabiedrisko kārtību no vides trokšņa

• Sagatavot un iesniegt MK rīkojumu par mērķdotācijas
sadalījumu internātskolu uzturēšanai

• Izstrādāt atskurbšanas pakalpojumu normatīvo
regulējumu, nosakot tā sastāvu un par pakalpojuma
sniegšanu atbildīgās institūcijas
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Sadarbībā ar Valsts kontroli

Nodrošināsim MK sēdes 
23.01.2018.Nr.5 13.§ protokola 

uzdevumus

Piedalīsimies atvērto lekciju organizēšanā 
pašvaldībās augstākā un vidējā līmeņa 

vadītākiem par IKS ietvaru un 
pamatprincipiem

Izlases kārtībā 
izbrauksim uz 

pašvaldībām un 
izskatīsim to IKS 
pašreizējo sistēmu

Apkoposim iegūto 
informāciju un 

veiksim analīzi par šīs 
dienas situāciju

Sadarbībā ar LPS sniegsim 
metodiski konsultatīvo atbalstu 

pašvaldībām papildinot to ar 
jautājumiem par IKS

Sadarbībā ar FM, LPS, VK, PKC 
piedalīsimies vadlīniju 

sagatavošanas procesā par 
pašvaldību IKS sistēmu

29



Teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde

• Normatīvais regulējums

• Uzraudzība

• Dokumentu kvalitāte

• «sāpīgie jautājumi»
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Teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde

• Normatīvais regulējums

• Uzraudzība

• Dokumentu kvalitāte

• «sāpīgie jautājumi»
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Normatīvais regulējums

✓ MK noteikumi 628 «Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem» un to grozījumi

- lielāka rīcības brīvība + atbildība

- procedūras atslogošana

- detālplānojuma izstrādes nepieciešamības pārskatīšana

- rīcība ar valdījumā nodoto jūras daļu

- atbilžu sniegšana privātpersonām

✓ MK noteikumi 240 «Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi» un to grozījumi

- saskaņota terminoloģija ar citiem normatīvajiem aktiem

- salāgotas normas, lai nacionālajā likumdošanā tiktu pārņemtas ES direktīvas
prasības

- precizētas atsevišķu punktu redakcijas, lai novērstu atšķirīgu interpretāciju

- novērstas konstatētās pretrunas funkcionālo zonu aprakstos un atļautajās
izmantošanās
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Uzraudzība

Konsultācijas un metodiskais atbalsts pašvaldībām un iedzīvotājiem, 
atbildes uz sūdzībām, iesniegumiem

2017.gadā apstiprināti un «karantīnā» pabijuši 50 plānošanas 
dokumenti:

- 35 lokālplānojumi, 

-8 teritorijas plānojumi 

-3 teritorijas plānojuma grozījumi  

Rezultāts: 

- par 6 plānošanas dokumentiem saņemti iesniegumi–
prasīts novērst konstatētās nepilnības (atcelt SN);

- 6 plānošanas dokumenti izvērtēti pēc pašu iniciatīvas,
no kuriem tikai vienam dota atļauja īstenot, pārējiem
jānovērš neatbilstības.

5 no 2017.gada nogalē apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem vēl 
gaida apstrīdēšanas termiņa beigas
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Dokumentu kvalitāte

• pamatā izstrādā kā ārpakalpojumu

• pasīva pašvaldību iesaistīšanās plānošanas 
dokumentu izstrādē, kurus rosinājušas 
privātpersonas

• MKN 628 noteic prasības plānošanas dokumentu 
izstrādātājiem

• zem «redakcionālām kļūdām» slēpjas izmaiņas 
funkcionālā zonējumā, izmantošanās un 
apgrūtinājumos

• pavirša attieksme attiecībā uz procedūras 
ievērošanu
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«sāpīgie jautājumi»

• sarkanās līnijas

• servitūta ceļi 

• koplietošanas ceļi

• trokšņi - dzīvojamās apbūves plānošana 
pie ceļiem

• pieslēgumi valsts autoceļiem
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TAPIS
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Aktualitātes Zemes politikas jomā

• Zemes pārvaldības likums un tā grozījumi:

SM – par zemes rezervācijas un zaudējumu kārtību

VARAM – par rezerves zemes fonda piekritību pēc izvērtēšanas

- publiskās infrastruktūras pārvaldība jaunajās apbūves
teritorijās

• MK noteikumu izstrāde, kas izriet no Zemes pārvaldības likuma:

- Noteikumi par publisko ūdeņu nomu (VSS- 46)

- Noteikumi par zemes degradācijas klasifikāciju un kritērijiem
(projekts iekšējā saskaņošanā)
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Jauna ilgtermiņa Zemes politikas 
plānošanas dokumenta izstrāde
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- VARAM izveidota konsultatīva padome, 
kurā iekļauta LPS

- notiek darbs pie politikas principu 
definēšanas

- dokumenta melnraksts – vasaras sākumā



Citi ar zemes izmantošanas un 
nekustamā īpašuma jomu saistītie 

uzdevumi (1)

MK rīkojumi par bezmantinieku mantas nodošanu 
pašvaldībām 2017.gadā:

- saņemti 20 pieprasījumi (pašvaldības lēmumi)

-sagatavoti un apstiprināti 7 MK rīkojumi

-1 gadījumā pēc MK rīkojuma izdošanas pašvaldība 
pārdomāja
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Citi ar zemes izmantošanas un 
nekustamā īpašuma jomu saistītie 

uzdevumi (2)

Grozījumi Civillikuma pielikumā:

- precizēt publisko ūdeņu sarakstu 

- izaicinājums izstrādāt priekšlikumus jūras 
augstākās bangas noteikšanai 
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Latvija «2030» īstenošana –
risinājumi nacionālo interešu 
telpu attīstīšanai: 

▪ Baltijas jūras piekrastes 
publiskās infrastruktūras 
plānojuma ieviešana

▪ Jūras plānošana

▪ Ainavu plānošana
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Piekrastes plānojuma īstenošana –
pašvaldību sadarbības veicināšana

42
60 attīstāmās vietas sabalansētai piekrastes attīstībai
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Jūras plānojums – kopējā teritorija 28 500 
km2



4
4

Ainavu dārgumi



Eiropas Padomes Ainavu balva

Eiropas Padomes ainavu balva 2017.gadā piešķirta Daugavpils cietokšņa reģenerācijas 
projektam. Balvas pasniegšana starptautiskā pasākumā 19.-21.jūnijā Daugavpilī!

No 1.marta – jauna Eiropas Padomes Ainavu balvas sesija. Šoreiz vispirms notiks reģionālās 
atlases, piesaistot arī mazākas, bet sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes ainavu saglabāšanas un 
kopšanas jomā 
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Paldies par uzmanību!


