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Rīga 
17.12.2014. Nr. 1220143591/A2615 
Uz 15.12.2014. e-pasta vēstuli 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

Par Reģionālās attīstības koordinācijas padomi 
 

Atbildot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) lūgumu (08.12.2014. e-pasta vēstule no adreses 
Ilze.Jurevica@varam.gov.lv) un papildus Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) 15.12.2014. vēstulei Nr. 1220143591/A2602 LPS ir šādi komentāri 
VARAM sagatavotajam ministra rīkojuma projektam “Reģionālās attīstības 
koordinācijas padomes nolikums”: 

“1. Lūdzam izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 
2.4. Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu 2014.–2020. gadam 
ieguldījumu ietekmes izvērtējums uz teritorijas attīstību, plānošanas 
dokumentu un normatīvo aktu un to īstenošanas uzraudzības rezultātu analīze, 
sniedzot priekšlikumus atbildīgajām iestādēm, vadošajai iestādei un par 
nozaru politiku atbildīgajām ministrijām specifisko atbalsta mērķu īstenošanai 
un politikas pārskatīšanai. 
    

2. Lūdzam papildināt 3.4. apakšpunktu ar šādu apakšpunktu: 
3.4.3. attīstības programmu sadaļu 4.2.2. SAM atbalsta izmantošanai pirms 
šī SAM vajadzību analīzes, teritoriālā kartējuma, projektu atlases kritēriju 
apstiprināšanas un lēmuma par projektu ideju konceptu priekšatlases 
rezultātiem. 
 

3. Lūdzam izteikt 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 
apkopot un analizēt atbildīgo institūciju sagatavotos specifisko atbalsta mērķu 
teritoriālos kartējumus pašvaldību līmenī (kur nepieciešams, arī pagastu 
līmenī): situācijas analīzi, izvirzītos sasniedzamos rezultātus, mērķu un 
sasniegumu progresu, indikatīvi plānotos ieguldījumus, faktiskos 
ieguldījumus. Izvērtēt specifisko atbalsta mērķu savstarpējo koordinētību 
teritoriāli un ietekmi uz līdzsvarotu teritoriālo attīstību, izvērtējot  
ieguldījumu atbilstību teritoriju vajadzībām un to saskaņotību, sniedzot 
konkrētus priekšlikumus par iespējamām izmaiņām specifiskajos atbalsta 
mērķos, lai tiktu nodrošināta līdzsvarota teritoriju attīstība, kā arī ieguldījumu 
veikšana atbilstoši teritoriju vajadzībām. 
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4. Lūdzam papildināt nolikumu ar 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 
3.8. analizē specifisko atbalsta mērķu un to kartējuma atbilstību pašvaldību 
attīstības programmā noteiktajiem mērķiem un investīciju plāniem, izvērtējot 
to ietekmi uz teritorijas attīstību un sniedzot priekšlikumus ES fondu vadībā 
iesaistītajām institūcijām un par nozaru politiku atbildīgajām ministrijām 
specifisko atbalsta mērķu īstenošanā. 
 

5. Lūdzam izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
5.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu 
ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, 
Novadu apvienības, Reģionālo attīstības centru apvienības un plānošanas 
reģionu pārstāvji; 
 

6. Lūdzam skaidrot terminu “papildus balsstiesīgie locekļi”. 
 

7. Lūdzam papildināt 5. punktu ar šādu apakšpunktu: 
Kultūras ministrijas, Piekrastes apvienības pārstāvji, pieņemot 
3.6. apakšpunktos minēto lēmumu par SAM 5.5.1. (piekrastes pasākums). 
 

8. Lūdzam papildināt 12. punktu ar šādu apakšpunktu: 
12.9. apkopot padomes lēmumus un, pamatojoties uz tiem, sagatavot 
priekšlikumu projektus atbildīgajām iestādēm, vadošajai iestādei un par 
nozaru politiku atbildīgajām ministrijām par iespējamajām izmaiņām 
specifiskajos atbalsta mērķos, lai tiktu nodrošināta līdzsvarota teritoriju 
attīstība. 
 

9. Lūdzam skaidrot, kādēļ paredzēts, ka padomes pieņemtajiem 
lēmumiem ir ieteikuma raksturs, un kam tie būs saistoši.” 
 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Ivita Peipiņa, Padomniece Reģionālās attīstības jautājumos  
67508563, 29197608, ivita.peipina@lps.lv 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


