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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 (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto precizēto Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Reģionālās attīstības koordinācijas padomes 
nolikums” (turpmāk – projekts) un nesaskaņo to, jo ir šādi iebildumi: 

1. Lūdzam izteikt projekta 3.3. punktu šādā redakcijā: 
“3.3. izvērtēt atbildīgo iestāžu plānotos un veiktos visu veidu ieguldījumus 
Latvijas administratīvajās teritorijās, radot priekšnosacījumus visu pašvaldību 
attīstībai nozīmīgu investīciju projektu koordinētai īstenošanai un līdzsvarotas 
teritoriju attīstības uzraudzībai.” 
 

2. Lūdzam izteikt projekta 4.3.3. punktu šādā redakcijā: 
“4.3.3. reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību attīstības 
programmu investīciju plānu projektu ideju (prioritāro un alternatīvo) 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un sasniedzamo 
iznākuma rādītāju apjomu pašvaldībai saskaņā ar 3.3.1., 5.6.2. 
specifisko atbalsta mērķi, izvērtējot investīciju plānā iekļauto projektu 
ideju atbilstību specifiskā atbalsta mērķa mērķiem, atbalstāmajām 
darbībām, attiecināmajām izmaksām un sasniedzamajiem rezultātiem;” 

 
3. Lūdzam papildināt projektu ar jaunu 4.2.2. punktu šādā redakcijā: 

“4.4.2. novadu attīstības programmu sadaļu 8.1.2. specifiskā atbalsta 
mērķa atbalsta izmantošanai pirms 2014.–2020. gada Eiropas 
Savienības fondu investīciju kartējuma vispārējās izglītībā 
sagatavošanas;” attiecīgi mainot turpmāko apakšpunktu numerāciju. 
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4. Lūdzam izteikt projekta 4.7. punktu šādā redakcijā: 
“4.7. saskaņot pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna 
projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un 
sasniedzamo iznākuma rādītāju apjomu novadu pašvaldībām 8.1.2. 
specifiskā atbalsta mērķa ietvaros, izvērtējot investīciju plānā 
iekļauto projektu ideju atbilstību specifiskā atbalsta mērķa mērķiem, 
atbalstāmajām darbībām, attiecināmajām izmaksām un 
sasniedzamajiem rezultātiem”. 
 

5. Lūdzam papildināt projektu ar jaunu 7. punktu šādā redakcijā: 
“7. Vienu reizi gadā izskatīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas sagatavoto ziņojumu par atbildīgo iestāžu 
specifisko atbalsta mērķu teritoriālo kartējumu analīzi atbilstoši 
Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2013.–2019. gadam un 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 un pieņemt lēmumu par 
priekšlikumiem teritorijas līdzsvarotai attīstībai”, attiecīgi mainot 
turpmāko punktu numerāciju. 
 

6. Atkārtoti lūdzam izteikt projekta 8. punktu šādā redakcijā: 
““8. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no: 
8.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,  
8.2. Finanšu ministrijas,  
8.3. Latvijas Pašvaldību savienības,  
8.4. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas,  
8.5. Novadu apvienības, 
8.6. Reģionālo attīstības centru apvienības un plānošanas 
reģioniem”, tālāk – kā tekstā, attiecīgi mainot apakšpunktu 
numerāciju”, jo LPS uzskata, ka Novadu apvienības iekļaušana var 
tikai veicināt viedokļu apmaiņu un atklātāku lēmumu pieņemšanu 
un nevar būt nelietderīga. 

7. Lūdzam izteikt projekta 9.1. punktu šādā redakcijā: 
“9.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu 
ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu 
asociācijas, Reģionālo attīstības centru apvienības, Novadu 
apvienības pārstāvis un katra plānošanas reģiona pārstāvis, pieņemot 
lēmumu par visiem padomē izskatāmajiem jautājumiem;”. 

8. Lūdzam izteikt 17.7. punktu šādā redakcijā: 
“17.7. Vienu reizi gadā apkopo padomes lēmumus un, pamatojoties 
uz tiem, sagatavo priekšlikumus atbildīgajām iestādēm, vadošajai 
iestādei un par nozaru politiku atbildīgajām ministrijām par 
iespējamajām izmaiņām specifiskajos atbalsta mērķos, lai tiktu 
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nodrošināta līdzsvarota teritoriju attīstība, kā arī pēc padomes 
lēmuma sagatavo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam.” 

 
LPS ir izvērtējusi VARAM sagatavoto Ministru kabineta noteikumu 

“Reģionālās attīstības koordinācijas padomes nolikums” projekta sākotnējās 
ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un nesaskaņo to, jo ir šāds 
iebildums: 
1. Lūdzam izteikt anotācijas 1. sadaļas 2. punkta 4. rindkopu šādā redakcijā: 
“Attiecīgi Padomes sastāvā ar balstiesībām iekļauti pa vienam pārstāvim no 
VARAM kā atbildīgās iestādes, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Kultūras 
ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības 
ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības, 
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Reģionālo attīstības centru apvienības, 
Novadu apvienības”, tālāk kā tekstā. 
 
 
 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Ivita Peipiņa, Padomniece Reģionālās attīstības jautājumos  
67508563, ivita.peipina@lps.lv 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


