
LPS Reģionu komiteja, 14.02.2017.

VARAM aktualitātes 
reģionālās attīstības jomā



Reģionālās politikas 
plānošana/uzraudzība

• Veikt Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019 vidusposma
novērtējumu, uzsakot jauno Reģionālās politikas pamatnostādņu 
2020.-2026.gadam projekta izstrādi, nodrošinot pašvaldībām 
investīciju iespējas plānošanas periodā 2021.-2027.gadam

• Nodrošināt Latvijas interešu pārstāvniecību reģionālās attīstības 
jomā ES fondu plānošanā pēc 2020.gada (ES partnerības «Darbs un 
prasmes vietējā ekonomikā» koordinācija, pozīcijas par teritoriālo 
kohēziju izstrāde)

• Uzlabot reģionālās attīstības un ES fondu ieguldījumu teritoriju 
attīstībai izvērtēšana, t.sk. pilnveidojot reģionālās attīstības 
indikatoru moduli (RAIM)
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Atbalsta sniegšana pašvaldībām

• Nodrošināsim Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda līdzekļu pieejamību pašvaldībām projektu 
realizācijai (Reģionālās attīstības koordinācijas padomes darbības 
nodrošināšana, dalība SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 4.2.2. CFLA 
un republikas pilsētu vērtēšanas komisijās)

• Valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām atjaunošana 
uzņēmējdarbības atbalsta projektiem (Priekšlikumu sagatavošana 
mērķdotācija 3% UIN apmērā pašvaldībām atjaunošanai)

• Valsts kases aizdevumi
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Uzņēmējdarbības infrastruktūra 
(SAM 331, SAM 562)

SAM / pasākums / 

projektu atlases kārta

ERAF 

finansējums, 

eiro*

Plānotais

projektu

skaits

KOPĀ

Faktiskais projektu skaits

uz 13.02.17 KOPĀ

Skaits EUR

3.3.1. 64 219 292 93 32 22 698 307

3.3.1. 1.kārta (ITI) 16 114 183 14 2 4 527 872

3.3.1. 2.kārta (reģ. centri) 10 911 633 25 9 3 698 220

3.3.1. 3.kārta (novadi) 37 193 476 54 21 14 472 216

5.6.2. 264 623 652 114 24 58 790 041

5.6.2. 1.kārta (ITI) 120 237 953 34 2 8 418 138

5.6.2. 2.kārta (reģ. centri) 92 138 673 65 17 29 766 086

5.6.2. 3.kārta (Latgale) 52 247 026 15 5 20 605 818
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Pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojuma 
pieejamības nodrošināšana

• Nodrošināt caurspīdīgumu pašvaldību izmaksu noteikšanā un 
privāto pakalpojumu sniedzējiem samaksas noteikšanā,  nodrošinot 
vienlīdzīgu pieeju vecākiem

• Programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ieviešana
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Uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana 
un darbavietu radīšana pašvaldībās

• Sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu uzlabojumiem, kas 
dotu plānošanas reģioniem un pašvaldībām plašākas iespējas sekmēt 
uzņēmējdarbību

• Veicināt finanšu resursu piesaisti plānošanas reģionu un 
pašvaldību uzņēmējdarbības  atbalsta pasākumiem un kapacitātes 
stiprināšanai attīstības plānošanas jautājumos

• Nodrošināt Latgales Speciālās ekonomiskās zonas darbību
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Piekrastes attīstība 

1. Atbalsts pašvaldībām, lai piesaistītu finansējumu  
5.5.1.SAM „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus, gatavojot projektu pieteikumus” ietvaros: 
konsultācijas par projektu pieteikumu gatavošanu, 
līdzdalība projektu pieteikumu vērtēšanā (piesaistītais ERAF 
finansējums: 15 miljoni EUR)
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2. Atbalsts starptautiskiem projektiem, kas tiek īstenoti 
piekrastes attīstības jomā:

Apstiprinātie projekti:
• Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā -

vadošie partneri “Lauku ceļotājs”, KPR, Vidzemes tūrisma 
asociācija;

• Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu 
informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu 
pakalpojumiem (SmartPorts) - vadošie partneri RPR, KPR

• “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”-
partneris KPR

Projekti, kuriem gatavo pieteikumus: 
• Jahtu ostu tīkla attīstība Latvijā un Igaunijā – RPR, KPR
• Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā 

attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība  - KPR
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Piekrastes attīstība 



3. Starptautiskā velomaršruta Eirovelo 13 precizēšana un 
iekļaušana mobilajā aplikācijā – sadarbībā ar Vidzemes 
tūrisma asociāciju

4. Starptautiska konference par piekrastes attīstību š.g. 
aprīlī, fokusējoties uz tūrisma attīstību - LIAA atbalsts 
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Piekrastes attīstība 



TAPIS attīstības 3.kārtas uzsākšana (tiks pilnveidota 
ne tikai TAPIS funkcionalitāte un lietojamība, bet arī 
Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) datu 
apstrādes un pārvaldības procesi)

No visiem plānotajiem pilnveidošanas procesiem, 
2017.gadā plānojam uzsākt darbu pie:

• informācijas pieejamības par nacionālo interešu objektiem un 
teritorijām;

• saskarnes izveidošanas ar oficiālo izdevumu “Latvijas 
Vēstnesis”;

• esošo e-pakalpojumu pilnveidošana;

• plānotāju darba vides funkcionālie un lietojamības uzlabojumi;
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Plānotie pasākumi TAPIS attīstībā 
2017.gadā.



2017.gada nogalē plānots lielāks pasākums 
visam Latvijas teritorijas plānotāju kolektīvam –
konference, kuras galvenā tēma būs veltīta 
jaunām pieejām plānošanā. 

Plašāka informācija par konferenci un tajā 
aplūkotajām tēmas būs pieejama 2017.gada 
vasaras beigās
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Konference plānotājiem



• Grozījumi Zemes pārvaldības likumā 

• MK noteikumu izstrāde, kas izriet no Zemes pārvaldības 
likuma

• Zemes politikas plāns 2017.-2020.gadam

• Informatīvais ziņojums (sadarbībā ar LPS, TM, AiM) par 
nepieciešamību grozīt Civillikuma pielikumu – publisko 
ūdeņu sarakstu

• Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to ierakstīšanu zemesgrāmatās” 
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Zemes politika



• Pieņems zināšanai un pārbaudīs, vai saistošie noteikumi par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta
grozījumiem pēc formas atbilst likuma «Par pašvaldību
budžetiem» 16. un 17. pantam.

• Sagatavos MK rīkojuma projektu «Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas «Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem»», lai segtu faktiskos
izdevumus 198 814 EUR apmērā, kas 23 pašvaldībām
radušies 2016. gadā, sniedzot atskurbināšanas
pakalpojumus diennakts režīmā personām, kuras alkohola
reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, līdz 15 EUR
apmērā par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu.

• Sagatavots informatīvais ziņojums «Par progresu
atskurbtuvju izveidē pašvaldībās» (lai nodrošinātu
sabiedrības līdzdalības, ievietots VARAM mājas lapā).
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Pašvaldību tiesiskums un darbība



• VARAM sadarbībā ar TM, AiM un LPS līdz 2017. gada
31. decembrim izvērtēs nepieciešamību izdarīt
grozījumus normatīvajos aktos, kas nosaka
Latvijas apdzīvoto vietu klasifikāciju un
reģistrāciju, nolūkā nodrošināt mazo ciemu
nosaukumu saglabāšanu, un nepieciešamības
gadījumā izstrādāt attiecīgos tiesību aktu projektus.

• Tiks izvērtēti pašvaldību iesniegtie pieprasījumi par
pašvaldībām kompensējamajiem faktiskajiem
izdevumiem, kas radušies, sniedzot finansiālo un
materiālo palīdzību bēgļu un personu ar
alternatīvo statusu uzņemšanas un
sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumiem ar
laika periodu no 2016.gada 1.janvāra. Tiks
sagatavots MK rīkojuma projekts par līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas «Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem».
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Pašvaldību tiesiskums un darbība



• Saskaņā ar protokollēmumā «Par Latvijas Republikas 
2015. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par 
pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu» doto 
uzdevumu Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju 
un VARAM sagatavot informatīvo ziņojumu par valsts 
iekšējās kontroles sistēmas koordinatora noteikšanu un līdz 
2017.gada 1.jūnijam iesniegt to MK.

• Organizēs izglītojošus seminārus pašvaldību amatpersonām
un darbiniekiem par aktualitātēm pašvaldību darbībā.

• Organizēs jaunievēlēto pašvaldību domju deputātu
apmācības.
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Pašvaldību tiesiskums un darbība



• Izstrādās vadlīnijas, kas palīdzēs pašvaldībām kvalitatīvi
izstrādāt saistošos noteikumus par dzīvojamo telpu
izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem.

• Izstrādās vadlīnijas, kas palīdzēs pašvaldībām kvalitatīvi
izstrādāt saistošos noteikumus par dzīvokļa pabalstu
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības.
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Pašvaldību tiesiskums un darbība



VRP uzdod 2017. gadā valstī izveidot pašvaldību
sadarbības teritorijas

Atbilstoši VRP noteiktajiem termiņiem:

• 2016. gadā noslēdzās VARAM konsultācijas ar pašvaldībām
par 29 sadarbības teritoriju projektu ap reģionālās un
nacionālās nozīmes centriem

• līdz 31.03.2017 VARAM sagatavos un izsludinās VSS
likumprojektu Grozījumi Administratīvi teritoriju un
apdzīvoto vietu likumā par sadarbības teritoriju noteikšanu

• līdz 30.12.2017 VARAM tiks sagatavoti un iesniegti
priekšlikumi MK par institūciju institucionālo un funkcionālo
darbību sadarbības teritorijās
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Pašvaldību sadarbības teritorijas



LPS Reģionu komiteja, 14.02.2017.

Paldies par uzmanību!


