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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu 
“Reģionālās attīstības koordinācijas 
padomes nolikums” projektu un tā 
anotāciju 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu 
“Reģionālās attīstības koordinācijas padomes nolikums” projektu un 
nesaskaņo to, jo ir šādi iebildumi: 

 

1. Lūdzam 2.4. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
“reizi gadā veikt atbildīgo iestāžu sagatavoto specifisko atbalsta mērķu 
teritoriālo kartējumu analīzi atbilstoši Reģionālās politikas 
pamatnostādnēm 2013.–2019. gadam, izvērtējot ES fondu ieguldījumu 
un rādītājus Latvijas administratīvajās teritorijās, to savstarpējo efektu 
un ietekmi uz teritoriju attīstību, kā arī minēto mērķu atbilstību 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem mērķiem un investīciju 
plāniem, sniedzot atbildīgajām iestādēm, vadošajai iestādei un par 
nozaru politiku atbildīgajām ministrijām priekšlikumus specifisko 
atbalsta mērķu īstenošanai.” 
2. Lūdzam 3.3.2. apakšpunktā svītrot specifisko atbalsta mērķus 4.4.2, 

8.1.2. 
3. Lūdzam 3.3.3. apakšpunktā svītrot specifisko atbalsta mērķi 8.1.2. 

un 8.1.3. 
4. Izteikt 3.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.4.3. pašvaldību attīstības programmu sadaļu 4.2.2. specifiskā 
atbalsta mērķa atbalsta izmantošanai pirms šī specifiskā atbalsta 
mērķa vajadzību analīzes, teritoriālā kartējuma, projektu atlases 
kritēriju apstiprināšanas un lēmuma pieņemšanas par projektu ideju 
konceptu priekšatlases rezultātiem.” 

5. Izteikt 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“pieņemt lēmumu par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (89 novadu 
pašvaldībām) un 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa (visām 
pašvaldībām), kā arī 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa (visām 
pašvaldībām) projektu ideju konceptu priekšatlases rezultātā 
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atbalstāmajiem projektu ideju konceptiem, t.sk. sniegt vērtējumu par 
projektu ideju papildinātību”. 

6. Izteikt 3.7. apakšpunktu šādā redakcija: 
“3.7. saskaņot pašvaldības attīstības programmas investīciju 
plāna projektu indikatīvo finansējuma un sasniedzamo rezultātu 
apjomu pašvaldībām 8.1.2. un 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 
ietvaros, izvērtējot investīciju plānā iekļauto projektu ideju 
atbilstību specifiskā atbalsta mērķa mērķiem, atbalstāmajām 
darbībām un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī rezultātu 
izmaksām”, 

7. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: 
“5. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no: 
5.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,  
5.2. Finanšu ministrijas,  
5.3. Latvijas Pašvaldību savienības,  
5.4. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas,  
5.5. Novadu apvienības, 
5.6. Reģionālo attīstības centru apvienības un plānošanas 

reģioniem” tālāk - kā tekstā, attiecīgi mainot apakšpunktu numerāciju”. 
8. Izteikt 14.6.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“atbalstāmajiem projektu ideju konceptiem, to finansējuma apjomu un 
plānotajiem sasniedzamajiem rezultāta un iznākuma rādītājiem novadu 
pašvaldībām (89 novadu pašvaldībām) 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
ietvaros, balstoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
organizētās projektu ideju konceptu priekšatlases rezultātiem”. 
          9. Papildināt 14.6. punktu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: 
“atbalstāmajiem projektu ideju konceptiem, to finansējuma apjomu un 
plānotajiem sasniedzamajiem rezultāta un iznākuma rādītājiem pašvaldībām 
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros”. 
 
 
 
Priekšsēža p. i. Mudīte Priede 
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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. 


