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Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Kultūras ministrijas 
sagatavotos 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas pilsētas 
revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” 
precizētos materiālus, kuros veikti labojumi atbilstoši 2015. gada 9. decembra 
vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena 
apakškomitejas sēdes laikā izteiktajiem komentāriem un nesaskaņo tos, jo ir 
šādi iebildumi: 

1. Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka apakškomitejas sēdē tika sniegta 
neprecīza informācija par to, ka it kā Rīgas dome būs atbildīga par 
datu vākšanu par indikatoru par iedzīvotāju vidējiem ienākumiem 
apkaimē atbilstoši 5.6.1.SAM vajadzībām; kā informēja Rīgas 
domes Pilsētas attīstības departaments, vēl pirms apakškomitejas ir 
tikusi panākta vienošanās, kas ir arī atspoguļota MK noteikumu 
projekta anotācijā (tabula nr. 2.), kur par šo datu vākšanu atbildīgā ir 
EM (CSP). Tādējādi lūdzam arī vadošo iestādi fiksēt, ka par 
datiem – vidējie ieņēmumi – atbild valsts pārvalde, nevis Rīgas 
dome. 
 

2.  Atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta paustajam 
viedoklim lūdzam kritēriju (kā vienotie, tā specifiskie) un metodikas 
3.1. punktos svītrot vārdu “prioritārs” un izteikt to šādā redakcijā: 
“3.1. Projekta iesniegums paredz darbības saistībā ar Rīgas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteikto 
sabiedriski nozīmīgu kultūras un sporta objektu izveidi un pārbūvi 



 

 

2 
un Rīgas attīstības programmā 2014.–
2020. gadam un tās Investīciju plānā atbalstāmu degradēto teritoriju 
revitalizēšanu”. 
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