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Uz TAP VSS-1836 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Reģionālās attīstības uzraudzības un 
novērtēšanas kārtība” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas 
kārtība”, jo ir šādi iebildumi. 

1. Noteikumu projekts pārsniedz Reģionālās attīstības likuma deleģējuma 
apjomu. 

2. Noteikumu projekta 1. punkts sola noteikt, „kā veic reģionālās attīstības 
uzraudzību”, – tāda deleģējuma nav, tekstā tādu normu nav; uzdevums 
svītrojams.  

3. Noteikumu projekta 1. punktā sola noteikt, „kā tiek veikta reģionālās 
attīstības... novērtēšana”, – tāda deleģējuma nav, tekstā tādu normu 
nav; teksts svītrojams. 

4. Noteikumu projekta 1. punktā sola noteikt tādas darbības, kādas tekstā 
nav atrodamas, (piemēram, datu apmaiņa, informācijas ieguve, 
apstrāde, glabāšanas kārtība, analītiskie ziņojumi utt.); teksts attiecīgi 
saīsināms. 

5. Noteikumu projekta 2. punkts definē plašus jēdzienus, kuri pārsniedz 
deleģējuma apjomu, turklāt nedetalizē Reģionālās attīstības likuma 
1. panta 1. punktā doto reģionālās attīstības definīciju – „reģionālā 
attīstība – labvēlīgas pārmaiņas sociālajā un ekonomiskajā situācijā 
visā valsts teritorijā vai atsevišķās tās daļās”, no kurienes izriet, ka 
jānosaka kā analīzes vienības gan valsts administratīvās teritorijas 
(novadu un republikas pilsētas), gan arī teritoriālās vienības (pagasti un 
pilsētas), normatīvi noteiktas teritorijas (plānošanas reģioni) un varbūt 
arī kādas valsts pārvalžu darbības teritorijas – teksts svītrojams vai 
pārnesams likumā.  

6. Svītrojams II nodaļas virsraksts un 4. punkts kā deleģējumu 
pārsniedzošs. 

7. Svītrojams 7. punkts, jo satur vispārēju atsauci uz citiem normatīvajiem 
aktiem, datu monopolizāciju, konkurences ierobežošanu (piemēram, 
pamatojot saskaņošanas nepieciešamību un nosakot saskaņošanas 
kārtību). 
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8. Jāpapildina 7. punkts ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: „iesaka 
pašvaldības interesējošu rādītāju iekļaušanu Valsts statistiskās 
informācijas programmā, lai kvalitatīvi nodrošinātu reģionālās 
attīstības uzraudzību un novērtēšanu”. 

9. Vēlams 8. punktā precizēt jēdzienus, kas attiecas uz pašvaldībām, 
neierobežojot pašvaldību domju vadītājus un deputātus. 

10. Vēlams teritoriju profilus 9. punktā gatavot par administratīvajām 
teritorijām un teritoriālajām vienībām, ne pašvaldībām. 

11.  Nepieciešams definēt dažu lietotāju diskriminēšanas kritērijus 10. un 
13. punktā. 

12.  Vēlams 12.1. apakšpunktā svītrot abus tekstus iekavās. Tie jāaizstāj ar 
normu, ka jebkurš profils (anotācijā – „portrets”) jāsaskaņo ar attiecīgo 
pašvaldību.  

13.  Jāprecizē 17.2. apakšpunktā jēdziens „reģiona pašvaldība”. 
14.  RAIM lietošanas noteikumiem bija jābūt, jau nododot to produktīvajā 

ekspluatācijā (skat. anotācijas 6. punktu), vai jāapstiprina šajos 
Ministru kabineta noteikumos (19.6. apakšpunkts). 

15.  Jāsvītro vārds „attiecīgā” un jēdziens „pašvaldības vadītājs” 
21.4. apakšpunktā.  

16.  Visos pielikumos jāprecizē teritorijas jēdziens (administratīvā 
teritorija, teritoriālās vienības, cits dalījums, „augstāk stāvoša 
teritorija”). 

17.  Lai izvērtētu starptautisko konkurenci, vairākiem pamatrādītājiem 
jādod salīdzinājums ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām 
attiecīgā nozarē attīstītām valstīm, bet, lai novērtētu progresu, jādod 
salīdzinājums ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
pamatrādītājiem.  

18.  Detalizējams 12. pielikums, jo katrai pozīcijai jānorāda datu 
aptvērums – teritorija, par kuru ir dati. Vai, piemēram, nabadzības 
riska indekss būs par valsti kopumā, plānošanas reģioniem, apriņķiem, 
novadiem, republikas pilsētām, pilsētām, pagastiem, ciemiem, valsts 
pārvaldes iestāžu darbības zonām vai kā citādi, to periodiskums, 
kopsakarība ar ikgadējiem Ministru kabineta noteikumiem par vācamo 
statistisko informāciju. Detalizēta saruna nepieciešama par jau agrāk 
darba grupā (piedaloties pašvaldību pārstāvjiem) izstrādātiem 
pašvaldībām nepieciešamajiem datiem ekonomikas jomā. 
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