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Finanšu ministrijai 

Par plāna projektu „Partnerības līgums ES fondu 2014.–
2020. gada plānošanas periodam” 
 

Papildinot, bet nedublējot Latvijas Pašvaldību savienības 
10.12.2013. vēstulē Nr. 0820131831/A1923 pausto, kā arī izskatot 
10. decembrī elektroniski saņemto precizēto Partnerības līguma projektu, kas 
nosūtīts atkārtotai elektroniskai skaņošanai, izsakām šādu viedokli.  

1. Lūdzam (1) paragrāfa papildinājumu „līdzsvarotu un iekļaujošu 
teritoriālo attīstību” attiecināt uz visiem pieciem ESI fondiem. 

2. Tālākajā paragrāfā iebilstam pret vārdu „nabadzības mazināšanu” 
svītrošanu un lūdzam to izteikt šādā redakcijā: „ESI fondu ieguldījumi  
palīdzēs ieviest piecas ES padomes rekomendācijas, kas saistītas ar bezdarbu, 
it īpaši ilgstošo un jauniešu bezdarbu, nabadzības mazināšanu, sociālo 
pakalpojumu darbības jomu un sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju 
aktivizēšanas pasākumiem, augstākās izglītības un pētniecības iestāžu 
reformu, energoefektivitāti un tiesu sistēmas efektivitātes celšanu.” 

3. Tālākajā paragrāfā iebilstam pret jaunu uzstādījumu, ka 
„investīcijas ražošanas iekārtās netiek paredzētas”, lūdzam saglabāt līdzšinējo 
formulējumu „2007.–2013. gada KP fondu plānošanas periodā ir notikusi 
P&A atbalsta koncentrācija noteiktos virzienos, kas ir bijis pareizs solis 
viedās specializācijas virzienā. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu izveide 
vairākās augstskolās ir veicinājusi izglītības iestāžu sadarbību ar 
komersantiem, tomēr esošo atbalstu nepieciešams koriģēt, koncentrējot 
tehnoloģiju pārnesi nelielā skaitā centru (indikatīvi 3–4) un vienlaicīgi 
paplašinot piedāvāto pakalpojumu loku. Ir nepieciešams izveidot tādu 
tehnoloģiju pārneses centru kapacitāti, kas profesionāli spēj veikt 
komercializējamu projektu atlasi, patentēšanu, licencēšanu, un nodrošināt 
finansējumu pētniecības rezultātu komercializācijai. Lai gan īstenotā augstas 
pievienotās vērtības investīciju atbalsta programma ir sniegusi ievērojamu 
atbalstu Latvijas komersantu izaugsmē un inovāciju pieprasījuma 
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palielināšanā, turpmāk, ierobežotu finanšu līdzekļu apstākļos, investīcijas 
ražošanas iekārtās netiek paredzētas. 

4. Tā kā projekts ir papildināts ar jaunu paragrāfu šādā redakcijā: 
„Latvijai, tāpat kā visām pārējām Eiropas Kopienas dalībvalstīm, ir jādod 
savs ieguldījums, lai veiksmīgi tiktu realizēta INSPIRE direktīva. Šis 
jautājums ir īpaši svarīgs – pašlaik situācija telpiskās informācijas jomā ir 
vērtējama kā kritiska, un netiek nodrošināta pilnvērtīga valsts dalība INSPIRE 
iniciatīvās. Viens no trūkumiem – ka nav pilnībā nodrošināta telpiskās 
informācijas elektroniska pieejamība, īpaši jūras telpiskā informācija. 
INSPIRE tiek veidots uz nacionālo ģeotelpisko datu infrastruktūras, kurā būtu 
pieejama informācija jebkuras valsts jebkurai organizācijai vai iedzīvotājam 
un tādējādi tiktu realizēts princips, ka Kopienas telpiskajiem datiem ir vienota 
piekļuves vieta, kurā saplūst informācija no visu dalībvalstu datu turētājiem. 
Nacionālais ģeoportāls ir ne tikai efektīva telpiskās informācijas izmantošanas 
vieta valstī, bet arī veids, kā maksimāli uzlabot datu turētāju rīcībā esošo datu 
un uz tiem balstīto pakalpojumu kvalitāti, kā arī to izmantošanas efektivitāti.” 
Tad lūdzam pievienot Ministru kabineta protokollēmumu šādā redakcijā: 
„Noteikt, ka visa telpiskā informācija, ja vien tai nav noteikts valsts 
noslēpuma statuss, kā arī ar valsts vai ES līdzekļiem radīto rīku izmantošana  
tiek elektroniski nodrošināta visām valsts un pašvaldību institūcijām bez 
maksas.” Līdzšinējā pieredze rāda, ka ministrijām netiek nodrošināta iespēja 
lietot jau izveidotos rīkus un iegūtos datus. 

5. Ņemot vērā projekta papildinājumus attiecībā uz valsts 
informācijas sistēmām, e-pakalpojumiem utt., lūdzam pievienot Ministru 
kabineta protokollēmumu šādā redakcijā: „Vides un reģionālās attīstības 
ministrijai līdz 2014. gada 1. februārim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus 
normatīvajos aktos, kas nodrošinās, ka visos valsts reģistros un datu bāzēs ir 
jāuzkrāj un tiks uzkrāti datu identifikatori, bez kuriem divu dažādu datu bāžu 
savietošana un atkalizmantošana vai lietošana vienotā platformā pēc būtības 
nav iespējama.” 

6. Iebilstam pret šajā paragrāfā svītroto šo teikumu: „Uzlabota transporta 
infrastruktūra var pozitīvi ietekmēt gan ražošanu un investoru piesaisti, gan 
sasniedzamību dažādos attālumos un līmeņos, līdz ar to mazinot reģionālo 
nevienlīdzību un nodrošinot darbavietu un pakalpojumu pieejamību.” 

Latvijā 2012. gada 1. janvārī uzskaitīti 72 442 km autoceļu un ielu. 
Autoceļu tīkla blīvums Latvijā ir vērtējams kā pietiekošs, jo nodrošina 
pieejamību no jebkuras apdzīvotas teritorijas līdz tuvākajam 
administratīvajam centram, savieno administratīvos centrus savā starpā, kā arī 
ar valsts galvaspilsētu. Tomēr autoceļu tehniskais stāvoklis, vērtējot kā valsts, 
tā pašvaldību autoceļus un pašvaldību ielas, kopumā ir neapmierinošs un 
neatbilst ekonomiskas, drošas, komfortablas un videi draudzīgas satiksmes 
vajadzībām, un līdz ar to nevar tikt nodrošināta iekšējā sasniedzamība un 
mobilitāte labā kvalitātē, kas veicinātu līdzsvarotu valsts ekonomisko 
izaugsmi. Uzlabota transporta infrastruktūra var pozitīvi ietekmēt gan 
ražošanu un investoru piesaisti, gan sasniedzamību dažādos attālumos un 
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līmeņos, līdz ar to mazinot reģionālo nevienlīdzību un nodrošinot darba vietu 
un pakalpojumu pieejamību. Autoceļu infrastruktūras kritiskais stāvoklis, ko 
negatīvi ietekmēja ar krīzes laikā veiktā valsts budžeta konsolidācija, ir viena 
no būtiskākajām problēmām, kas apdraud Latvijas ilgtspējīgu attīstību, jo 
ierobežo iedzīvotāju piekļuvi izglītības, sociāliem un veselības 
pakalpojumiem, kas vēl vairāk pasliktina demogrāfisko situāciju reģionos, kā 
arī ierobežo transporta un loģistikas sektora izaugsmi. 

7. Visās sadaļās par „atkritumu sektoru” lūdzam papildināt, ka visas 
aprakstītās iniciatīvas tiks vērtētas arī pēc to ietekmes uz iedzīvotāju 
maksātspēju, kā arī respektēs pašvaldību autonomās funkcijas. 

8. Neizprotam pamatu šīs rindkopas dzēšanai: „Lai samazinātu augsta 
bezdarba un ekonomiskās neaktivitātes iestāšanās riskus (t. sk. jauniešiem) 
nākotnē, kā arī strukturālā bezdarba riskus saistībā ar bezdarbnieku zināšanu 
un prasmju neatbilstību darba tirgus prasībām, ar ESI fondu atbalstu ir 
nepieciešams turpināt īstenot bezdarbnieku, īpaši jauniešu un personu ar zemu 
vai neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni, aktivizēšanas un prasmju un 
kvalifikācijas pilnveides pasākumus, nodrošināt šo pasākumu mērķtiecību un 
efektivitāti, novēršot risku personām kļūt ekonomiski neaktīvām. ES fondu 
atbalstu plānots sniegt arī darbavietu kvalitātes uzlabošanai un darba tirgus 
apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešanai, tādējādi atbalstot darbaspēka 
piedāvājuma un pielāgošanās procesu.” 

9. Lūdzam pamatot šī paragrāfa dzēšanu: „Ņemot vērā 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda ieguldījumus profesionālās izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošanai (skat. attēlu Nr. 17), 2014.–2020. gada plānošanas periodā 
plānots atbalstu piešķirt tādu profesionālās izglītības programmu īstenošanai, 
kas nesaņēma atbalstu SF plānošanas periodā 2007.–2013. gadam, tādu 
profesionālās izglītības iestāžu modernizācijas pilnai pabeigtībai, kurām ir 
profesionālās izglītības kompetences centra statuss un kuras ir izveidotas, 
reorganizējot vairākas profesionālās izglītības iestādes, kā arī jaunu, reģiona 
ekonomiskās attīstības vajadzībās pamatotu profesionālās izglītības 
programmu atvēršanai.” 

10. Lūdzam šo rindkopu papildināt ar vārdiem „kā arī tiem, kuri dzīvo 
lauku teritorijā”, „Vispārējā izglītība, priekšlaicīga skolas pamešanas 
prevencija un iekļaujošā izglītība: Saskaņā ar NRP Latvijas izglītības sistēma 
piedāvā pietiekami plašas un daudzveidīgas izglītības ieguves iespējas un 
programmas, tomēr daļa bērnu un jauniešu, kuri ir uzsākuši savam vecumam 
atbilstošas izglītības ieguvi, izglītības procesā sastopas ar dažādām 
problēmām, jo īpaši sociālekonomiskajām, un pamet mācības, neiegūstot 
vidējo izglītību turklāt bērniem un jauniešiem no sociāli nelabvēlīgas vides, 
kā arī tiem, kuri dzīvo lauku teritorijā, ir ierobežotāka pieeja ārpusskolas un 
interešu izglītības nodarbībām. 2012. gadā atbilstoši Eurostat datiem skolu 
nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvars (vecuma grupā 18–24 gadi) Latvijā bija 
10,6%. Latvijas nacionālais mērķis ir nodrošināt, ka 2020. gadā skolu 
nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvars ir ne vairāk kā 10%.” 
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 11. Jauno 24. attēlu „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi” 
lūdzam atspoguļot pašvaldību, nevis plānošanas reģionu dalījumā. 

12.  Neizprotam, kāpēc ir dzēsti šie paragrāfi:  
 Nozīmīgs reģionālās attīstības atšķirību cēlonis ir zema 
uzņēmējdarbības aktivitāte un nepilnīgi priekšnoteikumi tās paaugstināšanai 
reģionos, īpaši Latgales pašvaldībās. Būtiski atšķirīgā ekonomiskā aktivitāte, 
pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība rada atšķirīgus dzīves kvalitātes 
standartus un attīstības iespējas teritoriju iedzīvotājiem un veicina iedzīvotāju 
aizplūšanu no mazāk attīstītām uz attīstītākajām teritorijām, kas vēl vairāk 
samazina mazāk attīstīto teritoriju izaugsmes iespējas. 
 Latvijas reģionālā politika līdz 2020. gadam ir vērsta uz to, lai 
aktivizētu vietējās varas spēju pašai ietekmēt savas teritorijas attīstību, 
balstoties uz vietējās teritorijas resursu potenciālu. Reģionālajā politikā tiek 
noteiktas jaunas mērķteritorijas jeb teritoriālais fokuss, jauna investīciju 
plānošanas un atbalsta sniegšanas sistēma teritorijām, tematiska 
koncentrēšanās reģionālās attīstības veicināšanā ar uzsvaru uz 
uzņēmējdarbības aktivitātes stimulēšanu teritorijās, kā arī uzsvars uz plašu 
dažādu pušu iesaisti reģionālās politikas mērķu sasniegšanā. Reģionālās 
politikas ietvaros tiks sniegtas attīstības iespējas ikvienai Latvijas teritorijai, 
vienlaikus nosakot konkrētu teritoriālu fokusu, lai sniegtais atbalsts būtu 
mērķtiecīgs un radītu maksimālu atdevi. Būtiskākā loma šajā kontekstā būs 
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem. Tāpēc 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā investīcijas teritorijās tiks balstītas uz vietējā un 
reģionālajā līmenī identificētajām attīstības iespējām un prioritātēm, kas 
pamatotas teritoriju attīstības plānošanas dokumentos. Atbalsts paredzēts 
ilgtermiņa attīstības stratēģijā „Latvija 2030” noteiktajiem nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības centriem (9 + 21) uzņēmējdarbības, resursu 
efektivitāte, nodarbinātības, sociālo un demogrāfisko izaicinājumu risināšanai 
un funkcionālo saišu veidošanai ar apkārtējām teritorijām. Vienlaikus ELFLA 
atbalsts paredzēts arī pamatpakalpojumu nodrošināšanai un ciematu 
atjaunošanai lauku apvidos. 
 ESI fondu finansētie aktīvie nodarbinātības un sociālo pakalpojumu 
pasākumi, profesionālās un mūžizglītības pasākumi, kā arī vispārējās 
izglītības pasākumi un veselības pasākumi ir pielāgoti konkrēto reģionu 
situācijai un darba tirgus vajadzībām. Tāpat investīcijas reģionālo ceļu 
sakārtošanā vērstas uz līdzsvarotas twritoriālās attīstības veicināšanu. 

13. Sadaļā MVK lūdzam paredzēt, ka atbalsts būs arī ražošanas 
iekārtām. 

14. Lūdzam pamatot šā paragrāfa dzēšanu: „Latvijas iedzīvotāju 
izvietojums valsts teritorijā ir ļoti nevienmērīgs, ar lielāko koncentrāciju Rīgā 
un ap to, kas lielā mērā nosaka sabiedriskā transporta darbību. Pilsētu 
autobusu pārvadājumi ieņem vadošo vietu pasažieru pārvadājumos un 
pasažieru apgrozībā. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums nosaka, ka, 
plānojot reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla maršrutus ar lielu 
pasažieru plūsmu, vispirms tiek izveidoti maršruti pa sliežu ceļiem. Līdz ar to 
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dzelzceļa pasažieru pārvadājumi reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu 
tīklā ir noteikti par prioritāriem, ņemot vērā iespēju pārvadāt lielas pasažieru 
plūsmas. Pasažieru pārvadātāju ar autobusiem reģionālajā starppilsētu 
nozīmes maršrutu tīklā vidējā viena kilometra pašizmaksa 2011. gadā bija 
vidēji 0,99 EUR par vienu kilometru, bet pasažieru pārvadājumos pa 
dzelzceļu 9,32 EUR par vienu vilcienu kilometru (ievērojot, ka 45% no 
kopējām izmaksām, kas saistītas ar pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu, 
sastāda maksājumi par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu). Tādējādi 
dzelzceļa transports ir efektīvs vietās, kur pasažieru skaits vilcienā (reisā) 
vidēji pārsniedz 160 pasažierus, turpretī autobusu satiksmi ir izdevīgi 
izmantot vietās, kur pasažieru skaits vienā reisā svārstās no 16 līdz 60 
pasažieriem.” 

15. Iebilstam pret to, ka šajā paragrāfā ir dzēsts „un pašvaldību ceļu 
sakārtošanai”. 
„ELFLA ietvaros atbalsts tiek plānots jaunu uzņēmumu radīšanai un 
nelauksaimnieciskās darbības uzņēmumu attīstībai lauku teritorijās, liekot 
uzsvaru uz jaunu darbavietu radīšanu, sniedzot atbalstu lauku saimniecību 
pārstrukturizēšanai, tajā skaitā mazo saimniecību attīstībai. Vienlaikus tiek 
plānots atbalsts nodarbinātības veicināšanai, t. sk., atbalstot attālināta darba 
iespējas, un pašvaldību ceļu sakārtošanai lauku uzņēmējdarbības 
nodrošināšanai (skatīt attēlu Nr…). Nodarbinātība zivsaimniecībai 
nozīmīgajās teritorijās (teritorijas noteiktas Rīcības programmā 
Zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam) tiks sekmēta EJZF sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības pasākumu ietvaros”. 

16. Iebilstam pret to, ka turpmākajos paragrāfos dzēsti „pašvaldību 
ceļi”. 

17. Lūdzam pamatot sadaļā „Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību un jebkādu diskrimināciju” veikto tekstu dzēšanu. 

18. Lūdzam pamatot sadaļā „Vispārējā izglītība” veikto tekstu 
dzēšanu. 

19. Lūdzam pamatot, kāpēc ir dzēsts šāds mērķis: „veicinātas 
likumdošanas iniciatīvas, kuras veidotas ar mērķi mazināt administratīvo 
slogu”. 

20. Augstu novērtējot, ka sadaļas „Teritorijas, kurās ir visaugstākais 
nabadzības līmenis, vislielākais diskriminācijas vai sociālās atstumtības risks, 
it sevišķi riska grupās” un „Demogrāfiskie izaicinājumi reģionos” ir nedaudz 
uzlabotas, joprojām lūdzam paredzēt, ka šīs sadaļas detalizētāk tiks apskatītas 
darbības programmā, kurā tiks arī paredzēti konkrēti risinājumi. 

21. Augstu novērtējot pievienoto tabulu „Iedzīvotāju skaits, kam 
2013. gada janvārī ir spēkā trūcīgas personas statuss” sadalījumā pa 
pašvaldībām, lūdzam pievienot protokollēmumu šādā redakcijā: „Līdz 
01.02.2014. visām atbildīgajām institūcijām Partnerības līgumā paredzēto 
mērķu efektīvākās ieviešanas nodrošināšanai, kā arī sasniegšanas 
monitoringam nodrošināt nepieciešamo datu atspoguļošanu pašvaldību līmenī 
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nepieciešamības gadījumā veicot specifiskas datu atlases, izmantojot visus 
valsts informāciju sistēmās esošos datus, tos savstarpēji savietojot”. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


