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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 
 

 
Par Reģionālās attīstības koordinācijas 
padomi 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības precizēto Reģionālās attīstības 
koordinācijas padomes nolikuma projektu, jo ir šādi iebildumi:  

 
1.  Lūdzam izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.1. nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru vietējo 
pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentu (attīstības 
programmu) izskatīšana un saskaņošana, nodrošinot to atbilstību 
integrētas pieejas principiem, kā arī pašvaldību, kurās neietilpst 
reģionālas nozīmes attīstības centri (89 novadu pašvaldību), 
attīstības programmu projektu konceptu izskatīšana 3.3.1 un 5.6.2. 
SAM realizācijai”; 

2. Lūdzam izteikt 2.2. apakšpunkta pirmo piezīmi šādā redakcijā: 
“Nacionālas nozīmes attīstības centriem 3.3.1.SAM “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” (turpmāk – 3.3.1.SAM), 
4.2.2.SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER 
izmantošanu pašvaldību ēkās” (turpmāk – 4.2.2.SAM), 5.6.2. SAM 
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk – 
5.6.2. SAM), 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi” (turpmāk – 9.3.1. SAM), 8.1.3. SAM “Palielināt 
modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” (turpmāk – 
8.1.3. SAM), 9.3.1. SAM “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei 
un integrācijai sabiedrībā” (turpmāk – 9.3.1. SAM) ietvaros, 
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reģionālas nozīmes attīstības centriem – 3.3.1. un 5.6.2. SAM 
ietvaros, kā arī Baltijas jūras piekrastes pašvaldībām (Carnikavas, 
Dundagas, Engures, Grobiņas, Limbažu, Mērsraga, Nīcas, 
Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Ventspils 
novadi, Jūrmalas, Liepājas, Ventspils pilsēta) 5.5.1. SAM “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 2. pasākuma ietvaros, kas 
minētajās Baltijas jūras piekrastes pašvaldībās paredz investīcijas 
dabas un kultūras mantojuma objektos un to piekļuves 
infrastruktūrā, pašvaldībām, kas atrodas ārpus nacionālas un 
reģionālās nozīmes attīstības centriem – 3.3.1., 5.6.2., SAM 
investīciju projektu ideju izskatīšana un saskaņošana.” 

3. Lūdzam izteikt 2.4. punktu šādā redakcijā: 
“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.” 

4. Lūdzam izteikt 3.3.3. punktu šādā redakcijā: 
“reģionālas nozīmes attīstības centriem saskaņojot pašvaldības 
attīstības programmas investīciju plāna projektu (prioritāro un 
alternatīvo) indikatīvo finansējuma un sasniedzamo rezultātu 
apjomu pašvaldībai 3.3.1. SAM un 5.6.2. SAM ietvaros – izvērtējot 
investīciju plānā iekļauto projektu ideju atbilstību SAM mērķiem, 
atbalstāmajām darbībām un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī 
rezultātu izmaksām”; 

5. Lūdzam izteikt 3.4.3. punktu šādā redakcijā: 
“attīstības programmu sadaļu 4.2.2. SAM atbalsta izmantošanai 
pirms šī SAM vajadzību analīzes, teritoriālā kartējuma, projektu 
atlases kritēriju apstiprināšanas un lēmuma par projektu 
priekšatlases rezultātiem.” 

6. Lūdzam izteikt 3.6. punktu šādā redakcijā: 
“3.6. pieņemt lēmumu par 3.3.1. SAM (89 novadu pašvaldībām) 
projektu ideju konceptu priekšatlases rezultātā atbalstāmajiem 
projektu ideju konceptiem un 4.2.2. SAM (110 novadu 
pašvaldībām), kā arī 5.5.1. SAM piekrastes pasākuma (16 Baltijas 
jūras piekrastes vietējām pašvaldībām) atbalstāmajiem projektiem, 
t.sk. sniegt vērtējumu par projektu ideju papildinātību (pēc 
nepieciešamības aktualizēt iepriekš CFLA iesniegto informāciju)”; 

7. Svītrot 3.7. punktu. 
8. Lūdzam izteikt 3.8. punktu šādā redakcijā: 

“3.8. sniegt atbildīgajām iestādēm, vadošajai iestādei un par 
nozaru politiku atbildīgajām ministrijām priekšlikumus un 
konkrētus priekšlikumus par iespējamām izmaiņām specifiskajos 
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atbalsta mērķos, lai tiktu nodrošināta teritoriju līdzsvarota 
attīstība, kā arī ieguldījumu veikšana atbilstoši teritoriju vajadzībām, 
balstoties uz atbildīgo iestāžu sagatavoto specifisko atbalsta mērķu 
teritoriālo kartējumu analīzi atbilstoši Reģionālās politikas 
pamatnostādnēm 2013.–2019. gadam, izvērtējot savstarpējo efektu 
un ietekmi uz teritoriju attīstību, kā arī minēto mērķu atbilstību 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem mērķiem un 
investīciju plāniem.” 

9. Papildināt 5.2.1. punktu ar Kultūras ministrijas pārstāvi. 
10. Lūdzam izteikt 12.6.3. punktu šādā redakcijā: 

“atbalstāmajiem projektu ideju konceptiem, to finansējuma apjomu 
un plānotajiem sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem novadu 
pašvaldībām, kurās neietilpst reģionālas nozīmes attīstības centri, 
3.3.1. SAM ietvaros, balstoties uz VARAM organizētās projektu 
ideju konceptu priekšatlases rezultātiem;” vai arī atstāt 12.6. punkta 
sākotnējo redakciju. 

 
 
 
 
 
 
Priekšsēdis      Andris Jaunsleinis 
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