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Pašvaldību pārraudzības jautājumi

• Saistošo noteikumu izvērtēšana, novēršot prettiesisku normu piemērošanu,
personu tiesību neievērošanu un palīdzot pilnveidot tiesisko regulējumu
pašvaldību līmenī:

➢ 2016.gadā izvērtēti 1738 saistošie noteikumi

➢ 2017.gada 1.pusgadā – 709 saistošie noteikumi.

• Saskaņā ar VARAM iekšējiem noteikumiem „Par pašvaldību saistošo noteikumu
tiesiskuma izvērtēšanu” VARAM vērtē saistošos noteikumus par pašvaldību
budžetu apstiprināšanu- vai tie pēc formas atbilst likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantam

• Izstrādāts pašvaldības saistošo noteikumu par budžetu paraugs un VARAM mājas
lapā ievietots metodiskais materiāls - vadlīnijas “Veiksmīgai pašvaldības saistošo
noteikumu par budžetu sagatavošanai”

• Jaunākās VARAM izstrādātās vadlīnijas - pašvaldību saistošo noteikumu
veidošanai par dzīvojamās telpas piešķiršanu pašvaldībai nepieciešamajiem
jaunajiem speciālistiem.

• Gatavojam vadlīnijas pašvaldībām jautājumā par dzīvokļa pabalstu bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
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• Ministru kabinetā iesniegti astoņi rīkojuma projekti “Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” par kopējo summu 550 931 euro

• Ministru kabinetā 2017.gada 18.jūlijā apstiprināts VARAM informatīvais ziņojums
“Par atskurbināšanas pasākumiem pašvaldībās”. Rezultātā tika noņemts
kopējā finansējuma limits - ne vairāk kā 200 00 euro apmērā.

• Reģionālie semināri pašvaldībām par problēmjautājumiem un
aktualitātēm normatīvo aktu regulējumā (dalībnieki - pašvaldību politiķi un
administrācijas darbinieki), kas stiprina VARAM un pašvaldību sadarbību un
vienotu izpratni par tiesiskā regulējuma piemērošanu.

• 2017.gadā paredzēti 16 izglītojošie semināri – vēl 8 semināri tiks organizēti par
jautājumiem, kas saistīti ar deputātu pilnvarām, tiesībām un domes darba
organizēšanu, ņemot vērā notikušās pašvaldību vēlēšanās.
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Sadarbības teritorijas

I Valdības deklarācija - sadaļa Tautsaimniecības stiprināšana 

Veicinot policentrisku valsts attīstību, izveidosim pašvaldību sadarbības
teritorijas, vairojot teritoriju ekonomiskās attīstības potenciālu un pašvaldību
sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī radot ekonomiskās sviras
brīvprātīgai pašvaldību sadarbībai.

II Sadarbības teritoriju izveidošanas mērķi

1) pilnveidot valsts pārvaldes institūciju sadarbību un to darbības koordināciju; 

2) ņemot vērā reģionālo un nacionālo centru nozīmīgumu: 

▪ kopdarbībā veidot efektīvāku teritorijas attīstības plānošanu un
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem

▪ racionālāk izmantot publiskos resursus un sniegt pēc iespējas
kvalitatīvākus publiskos pakalpojumus
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Sadarbības teritoriju izveidošanas gaita

2016. gads – konsultācijas ar pašvaldībām

Rezultāts – kopumā pašvaldības neiebilst 29 sadarbības teritoriju
izveidei, ja to respektēs arī pārējās valsts pārvaldes sistēmas institūcijas.

2017.gads – konsultācijas ar ministrijām

Rezultāts - ministrijas atbalsta veidot valsts teritoriālo pārvaldi pēc
vienotiem principiem.

Līdzdarbību saskata gan 29 sadarbības teritorijās, gan lielāka mēroga
teritorijās - pamatā ap nacionālās nozīmes centriem.

Turpmākā rīcība – atbilstoši š.g. 3.maija Ministru kabineta lēmumam
VARAM līdz 1.septembrim sagatavo likumprojektu par sadarbības teritoriju
izveidi.
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• Pašvaldība izstrādā un apstiprina pašvaldības attīstības stratēģiju, 
attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, 
detālplānojumus un tematiskos plānojumus un koordinē un uzrauga to 
īstenošanu
✓ MK noteikumi 628 «Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības

plānošanas dokumentiem» - saturs + procedūra

✓ MK noteikumi 240 «Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi» - vispārīgās prasības plānošanai, izvietošanai un apbūvei

Kopš 01.05.2015. TAPIS ir izstrādes un primārā publicēšanas darba vide 
un informācijas avots
TAPIS ievietoti vairāk kā 2 000 dokumentu

2017.gadā apstiprināti 40 dokumenti – 10 TP, 2 TPG, 37 LP un 1 LPG

Viedokļa paušana un apstrīdēšanas kārtība:

✓ TP, LP – publiskā apspriešana - ministrija – Satversmes tiesa

✓ DP - publiskā apspriešana – Administratīvā tiesa
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Teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde
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Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēma - TAPIS

• visi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti pieejami vienuviet
• draudzīgāka teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izmantošana (vieglāk saprast, 

kādi nosacījumi attiecas uz katru zemes īpašumu)
• iespēja elektroniski iesniegt priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā un saņemt 

aktuālo informāciju par pašvaldības plānošanu e-pastā

✓ uzsākta informācijas par nacionālo interešu objektiem un teritorijām publicēšana sistēmā
✓ plānotāju darba vides funkcionālie un lietojamības uzlabojumi
✓ tiek veidota:

• saskarne ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” 
• pakalpes ar VZD, lai tai nodotu pašvaldības infrastruktūras datus ES direktīvas prasību izpildei un 

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) uzpildei



Baltijas jūras piekrastes attīstība

16.11.2016. apstiprināts Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums 
Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai -
pamats investīciju piesaistei tūrisma un rekreācijas infrastruktūras 
attīstībai ilgtermiņā 
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Īstenošanai no ERAF ir piesaistīti: 

✓ 15 milj. eiro tūrisma un rekreācijas
infrastruktūras attīstībai pavisam 28
vietās 5.5.1.SAM ietvaros - īsteno
piekrastes pašvaldības, izņemot Rīgu
un Rucavu

✓ 5,5 milj. eiro mazo ostu un jahtu
piestātņu tīkla attīstībai EST-LAT
programmas ietvaros - īsteno Rīgas un
Kurzemes plānošanas reģioni
sadarbībā ar ostām

✓ 600 tūkst. eiro Kājāmgājēju maršruta
gar jūras krastu izstrādei EST-LAT
programmas ietvaros - īsteno “Lauku
ceļotājs“ sadarbībā ar pašvaldībām



Ainavu politikas 
īstenošana

Latvijas 100gades pasākums

Dialogā ar sabiedrību tiek sagatavota kopīga dāvana Latvijai –
elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi
vakar, šodien, rīt”.

Ainavu dārgumi - vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un
pilsētās, kuras aktivitātes ietvaros dialogā ar sabiedrību tiek
identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to
pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes.
Ainavu dārgumi ir ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās
reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

VARAM sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, plānošanas
reģioniem, pašvaldībām, publiskajām bibliotēkām un Ainavu ekspertu
padomi

Īstenošanas laiks: 15.06.2017.- 15.12.2018.
1
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• Grozījumi Zemes pārvaldības likumā

• MK noteikumu izstrāde, kas izriet no Zemes pārvaldības likuma:

- Noteikumi par publisko ūdeņu nomu

- Noteikumi par zemes degradācijas kritērijiem

• Zemes politikas pamatnostādnes līdz 2030 (2050)

• Informatīvais ziņojums par nepieciešamību grozīt Civillikuma
pielikumu– publisko ūdeņu sarakstu (sadarbībā ar LPS, TM, AiM)
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Aktualitātes Zemes politikas jomā



Bezmantinieka mantas nodošanas process

• Lai pārņemtu valstij piekrītošu bezmantinieka nekustamo īpašumu, 
domei jāpieņem lēmums par bezmantinieka mantas pārņemšanu

• Lēmumā jānorāda, kādai pašvaldības funkcijai nekustamais īpašums 
nepieciešams

• Grozījumu izstrāde Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā -
MK lēmums ir arī pilnvarojums ierakstīšanai zemesgrāmatā

• Līdz šim pašvaldībām nodoti 40 bezīpašnieka nekustamie īpašumi
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ES Pilsētprogrammas īstenošana

• Latvija iesaistījusies ES Pilsētprogrammas partnerībā
«Darbavietas un prasmes vietējā ekonomikā» - Jelgavas pilsēta
pilda partnerības koordinatora funkciju

• Partnerības mērķis ir identificēt problēmas ES regulējumā, atbalsta
pasākumos un zināšanās, kā arī izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai,
piemēram:

✓Projektu izmaksu attiecināmība gadījumos, kad tiek pirkts nekustamais
īpašums

✓De minimis atbalsta palielināšana

✓Valsts atbalsta un de minimis atbalsta piemērošanas nosacījumu
harmonizācija pašvaldību īstenotajos projektos

• Partnerības gala rezultātā tiks sagatavots Rīcības plāns (~2018.gada
novembris)

• No Latvijas partnerību darbā iesaistījusies Rīgas dome un
Ekonomikas ministrija (mājokļu jautājumi), Daugavpils dome
(nabadzība pilsētās), Vidzemes plānošanas reģions (pāreja uz
atjaunojamiem energoresursiem) 13



Nacionālā pozīcija par atbalstu teritoriju 
attīstībai pēc 2020.gada - Latvijas pozīcijas 

svarīgākie uzstādījumi

• Svarīgi, ka teritoriālā pieeja tiek piemērota un stiprināta arī nākotnē tajās
ES politikās, kurām ir būtiska ietekme uz teritoriju attīstību

• Nākotnes ES budžeta instrumentos ir nepieciešama lielāka elastība integrēto
teritoriālo investīciju plānošanā, kas tiek realizēta saskaņā ar pašvaldības
attīstības stratēģijā noteiktajām prioritātēm

• Jāturpina veikt ieguldījumus integrētā veidā mērķa teritorijās, kuras
dalībvalstis ir identificējušas savās nacionālajās reģionālās attīstības
stratēģijās (lēmums par atbalstāmajām teritorijām jāatstāj dalībvalstu ziņā)

• Atbalsts dažāda mēroga pilsētām, tai skaitā mazām un vidēji lielām pilsētām
un urbānajām teritorijām (piepilsētām)

• Turpmākajam atbalstam pilsētām ir jābūt vērstam ne tikai uz pārapdzīvoto
teritoriju problemātiku, bet arī uz izaicinājumiem, ar ko saskarās sarūkošas
pilsētas un piepilsētas

• Svarīgi nodrošināt iespējas stiprināt pilsētu un to apkārtējo teritoriju
sadarbību

1
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SAM 3.3.1., 5.6.2., 4.2.2. 
ERAF finansējuma apjoms

Specifiskais atbalsta 

mērķis
Finansējums

Republikas 

pilsētas

Reģionālas

nozīmes

centri

Novadu 

pašvaldības

3.3.1. Investīciju piesaiste 

reģioniem
64 219 292 16 114 183 10 911 633 37 193 476

5.6.2. Degradēto teritoriju 

revitalizācija
239 704 136* 95 318 437* 92 138 673 52 247 026

4.2.2. Energoefektivitāte

pašvaldību ēkās
46 996 394 31 299 565 15 696 829

Kopā 350 919 822 142 732 185 109 181 198 97 926 571

*Finansējuma apjoms republikas nozīmes pilsētām ir noteikts saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 709 "Par 
integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem 

rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai" (26.06.2017. rīkojums Nr. 329). Jaunais finansējuma sadalījums ir iestrādāts arī SAM 
5.6.2. īstenošanas noteikumos, grozījumi MK noteikumos Nr.645 03.08.2017 tika izsludināti VSS)



Reģionālās attīstības koordinācijas 
padomē saskaņotās projektu idejas

5.6.2. SAM 3.3.1. SAM 4.2.2. SAM

1.kārta (9 pilsētas) 29 projekti

145 aktivitātes

(ERAF + VB 95,31 

milj.)

14 projekti

36 aktivitātes

(ERAF +VB 16,11 

milj.)

79 projekti

239 aktivitātes

(ERAF + VB 31,30 

milj.)

2.kārta (21 novads) 66 projekti

189 aktivitātes

(ERAF 92,14 milj.)

26 projekti

73 aktivitātes

(ERAF 10,91 milj.)

Konkurss

67 projekti

(ERAF 14,62 milj.)
3.kārta (89 novadi) 15 projekti

85 aktivitātes

(ERAF 52,25 milj.)

Konkurss

54 projekti

(ERAF 34,92 milj.)

• 23.03.2016. - 3.3.1.SAM un 5.6.2.SAM 9 republikas pilsētām un 21 reģionālas
nozīmes centram

• 08.04.2016. - 3.3.1.SAM 89 novadiem

• 04.07.2016. - 4.2.2.SAM 7 republikas pilsētām

• 12.10.2016. - 4.2.2.SAM 110 novadiem

• 25.01.2017. - 4.2.2. SAM 8 republikas pilsētas



SAM 3.3.1.

• Iesniegtie projektu iesniegumi – 41

• Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi – 19

• Pabeigtie projekti - 1

SAM 5.6.2.

• Iesniegtie projektu iesniegumi – 30

• Apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi – 14

SAM 4.2.2.

• Iesniegtie projektu iesniegumi – 44

• Noslēgtie līgumi - 7

Aktuālais projektu 
vērtēšanas statuss  CFLA 

un pilsētu komisijās
(uz 01.08.2017.)
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SAM / pasākums / projektu
atlases kārta

ERAF finansējums, 
eiro

Plānotais
projektu skaits

KOPĀ

Faktiskais projektu skaits uz 01.08.17

Skaits EUR

3.3.1. 64 219 292 93 41 (44%) 26 758 566 (42%)

3.3.1. 1.kārta (ITI) 16 114 183 14
4

(29%)
6 431 505

(40%)

3.3.1. 2.kārta (reģ. centri) 10 911 633 25
12

(48%)
4 682 875

(43%)

3.3.1. 3.kārta (novadi) 37 193 476 54
25

(46%)
15 644 186

(42%)

5.6.2. 239 704 136* 109* 30 (28%) 71 044 883 (30%)

5.6.2. 1.kārta (ITI) 95 318 437* 29
4

(14%)
12 828 897

(13%)

5.6.2. 2.kārta (reģ. centri) 92 138 673 65
20

(31%)
33 385 304

(36%)

5.6.2. 3.kārta (Latgale) 52 247 026 15
6

(40%)
24 830 682

(48%)

4.2.2. 46 996 394 146 51 (35%) 12 527 864,25 (27%)

4.2.2. 1.kārta (ITI) 31 299 565 79 38 (48%)
10 087 294,84

(32%)

4.2.2. 2.kārta (110 novadi) 15 696 829 67 13 (19%)
2 440 569,41

(16%)
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Progress projektu ieviešanā (uz 01.08.2017.)

*Finansējuma apjoms republikas nozīmes pilsētām ir noteikts saskaņā ar grozījumiem MK rīkojumā Nr. 709, kas tiek iestrādāts arī SAM 5.6.2. 
īstenošanas noteikumos. Projektu skaits norādīts indikatīvi, balstoties uz pašvaldību sniegto informāciju.



Reģionālās attīstības koordinācijas padomes 
darbības pilnveidošana

Augsta projektu mainība:

• SAM 4.2.2. idejās – vidēji 1,5 reizes 
(71 projektam no 79 mainīti apraksti, uz 04.08.2017. saskaņotas 75 no 79 
projektu idejām)

• SAM 3.3.1. SAM 5.6.2. idejās – vidēji 3,9 reizes 
(kopējais saskaņošanai oficiāli iesniegto investīciju plānu skaits – 117, uz 
04.08.2017 saskaņotas 198 no 207 projektu idejām)

Tiek mainīti gan rezultāti, gan izmaksu pozīcijas, gan aktivitātes un apraksti

31.05.2017. RAKP apstiprināti grozījumi atzinumu sagatavošanas kārtībā:

1.Atkārtoti iesniegtās projekta idejās tiek vērtēti tikai rādītāji un 
finansējuma apjoms

2.Jaunām projektu idejām – tiek veikts sākotnējais izvērtējums
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Projektu saskaņošana RAKP
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1. AP 
iesniegšana 
RAKP

2.

20 darba dienu 
laikā RAKP 
atzinums par:

1. Atbilstība AP 
uzstādījumiem,

2. Domes lēmums

3. Pilsētu – lauku 
mijiedarbība

4. ERAF + rādītāji

5. Aktivitāšu pamatojums

6. Kartes

7. Atbilstība MKN

3.

Vērtējums katrai 
idejai:

Saskaņota

Daļēji saskaņota

Noraidīta

Ideja iesniedzama 
vērtēšanas komisijā. 
Izmaiņu gadījumā skat. 
«precizēta projekta 
ideja» 

Ideja precizējama līdz 
iesniegšanai komisijā 
vai RAKP. Atkārtoti 
vērtēts tiek saskaņā ar 
«precizēta projekta 
ideja»

4. Tālākā 
rīcība

Precizēta 
projekta 

ideja

Jauna 
projekta 

ideja

10 d.d. 
RAKP atzinums par:

1. Atbilstība AP 
uzstādījumiem, domes 

lēmums
2. ERAF + rādītāji

! Detalizēta projekta  
vērtēšana notiek 

CFLA/pilsētu komisijā



Aktualitātes par bērnudārzu pieejamību

VARAM līdz 1.septembrim MK iesniegs informatīvo ziņojumu par
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.709
«Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei» piemērošanas pieredzi un priekšlikumiem regulējuma
uzlabošanai

Ziņojums ietver:

✓ Apkopojumu par to, kā pašvaldības ir aprēķinājušas atbalstu
privātajiem bērnudārziem

✓ Atsevišķu privāto bērnudārzu izdevumu tāmju detalizētu analīzi

✓ Identificētās problēmas attiecībā uz privāto bērnudārzu darbību

✓ Priekšlikumus turpmākai rīcībai

VARAM ir sagatavojusi MK noteikumu projektu grozījumiem MK
noteikumos Nr.709 – plānots precizēt 7. un 16.punktu

• Noteikumu projekts tiks izsludināts VSS 10.augustā 2
1



Konkurss «Ģimenei draudzīga 
pašvaldība»

• Mērķis - vērtēt Latvijas pašvaldības, nosakot labākās
pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu un daudzveidīgos un
pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem

• Uzdevums ir vienkopus apkopot informāciju par pašvaldību sniegto
atbalstu ģimenēm, kā arī par ģimenēm draudzīgu publisko un privāto
infrastruktūru, tādējādi uzlabojot informācijas pieejamību ģimenēm

✓ Pašvaldību apkopotā pakalpojumu sistēma – jauna tīmekļa vietne

✓ Sadarbība ar privāto sektoru – kopīga karte ar privāto un
publisko infrastruktūru (rotaļlaukumi, publiskie pasākumi)
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Pašvaldību grupas un nominācijas 
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«Ģimenei draudzīgākā pašvaldība» 
Latvijā

«Ģimenei draudzīga 
pašvaldība» 9 pilsētu grupā

«Ģimenei draudzīga 
pašvaldība» 21 reģionālas 
nozīmes attīstības centru 

grupā

«Ģimenei draudzīga 
pašvaldība» 89 novadu 

pašvaldību grupā

Papildu nominācijas: 

1. Augstākais materiālais atbalsts ģimenēm ar bērniem

2. Lielākais jaundzimušo pieaugums

3. Lielākais atbalsts daudzbērnu ģimenēm



Problēmjautājumi saistībā ar pašvaldību iespējām 
veicināt uzņēmējdarbību savā teritorijā un to 

iespējamie risinājumi

Priekšlikumi normatīvo aktu uzlabojumiem, kas dotu pašvaldībām 
plašākas iespējas sniegt atbalstu uzņēmējiem:

Pašvaldību resursu (īpašumu) pilnvērtīga izmantošana:

1. Tiesības nomniekam (uzņēmējam) kā pirmajam pretendentam iegādāties nomāto 
nekustamo īpašumu no pašvaldības

2. Atbalsts samazinātas pārdošanas cenas veidā pašvaldības nekustamā īpašuma iegādei

3. Valsts nodoto īpašumu izmantošana saimnieciskās darbības sekmēšanai pašvaldībās

Pašvaldību finanšu instrumenti uzņēmējdarbības atbalstam:

1. Plašākas pašvaldību finansiālā atbalsta piešķiršanas iespējas uzņēmējdarbības 
attīstībai

2. Pašvaldību tiesību paplašināšana, izsniedzot galvojumus uzņēmējiem

Ziņojumā aprakstītās iespējas pēc brīvprātības principa var izmantot visos
reģionos – jebkura pašvaldība, kura vēlas izmanot jaunus instrumentus
uzņēmējdarbības sekmēšanai.
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Reģionālo biznesa ideju konkurss 

Biznesa ekspresis 2017

2
5

• Konkursa mērķauditorija – potenciālie uzņēmējdarbības uzsācēji plānošanas

reģionos

• Plānotais iesniegto ideju skaits – 300 idejas (2016.g. – 313; 2015.g. – 224)

• Naudas balvas katrā plānošanas reģionā:
• Lielā balva – 5000 EUR
• Mazā balva – 3000 EUR

• Provizoriskais laika grafiks:

• 1. kārta - ideju iesniegšana un vērtēšana (18. septembris - 2. novembris)

• 2. kārta - biznesa plānu iesniegšana un vērtēšana (3.novembris -
8.decembris)

• Biznesa ideju “Fitnesa nometne”– (laika posmā no 13.līdz 19. novembrim)

• Fināla pasākumi – decembrī



• SEZ visās Latgales pašvaldībās

• Uz 2017.gada 1.augustu ir atbalstīti 6
projekti (saskaņoti lēmumprojekti ar
VARAM), plānojot 1 061 640 euro
privāto investīciju un 35 jaunas
darba vietas Daugavpilī, Krāslavas un
Līvānu novados

• Ieguldījumi šūšanas, kokapstrādes,
metālapstādes nozarē

• Līdz gada beigām VARAM izstrādās
priekšlikumu IIN atvieglojumu
piešķiršanai Latgales SEZ uzņēmējiem.

Avots: VARAM veidots

Latgales speciālā ekonomiskā 
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Pašvaldību speciālistu attīstības 
plānošanas kapacitātes stiprināšana

• Latvijas-Norvēģijas vasaras skola-nometne, 21.-23.augustā, Krāslavas
novadā:

• Lekcijas par aktuālām tēmām plānošanā :

✓ Datu nozīme (RAIM un TAPIS),

✓ Attīstības plānošanas sasaiste ar vietēja līmeņa budžeta plānošanu

✓ Norvēģijas pieredze

✓ Sabiedrības līdzdalība,

✓ Pašvaldību pieredze

• Tematiskās vizītes, objektu apskate, iedvesma, darbnīcas

• Treniņi prasmju uzlabošanai (plānošana, atbildības deleģēšana)

• Semināri, konsultācijas par ES fondu SAM ieviešanas jautājumiem

• Dalība pašvaldību u.c. institūciju organizētajos pasākumos
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Analītiskais ziņojums par Eiropas Savienības fondu 
2014.-2020.gada plānošanas perioda ieguldījumiem un 

uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās 
teritorijās

2 000 – 87 879

87 880 – 1 643 294

1 643 295 – 5 064 933

5 064 934 – 9 658 203

9 658 204 – 30 580 640

• VARAM izstrādātais analītiskais ziņojums pieejams Reģionālās attīstības indikatoru modulī
(www.raim.gov.lv)

• Uz 2017.gada 1.maiju veikti maksājumi 168 projektiem par kopējo summu 349 114 978 EUR

• 89 novadu pašvaldībās ieguldīts vairāk nekā 164 milj. eiro, 9 republikas pilsētu pašvaldībās
aptuveni 17,5 milj. eiro, savukārt 21 reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās ieguldīti
45 milj. eiro.

• Visos reģionos dominē ieguldījumi transporta jomā
(30 projektos ieguldīti vairāk kā 216 milj. eiro)

• Vislielākie maksājumi veikti SAM
6.1.5. un SAM 6.3.1. ietvaros

• Nodarbinātības veicināšanā un
uzņēmējdarbības atbalstam ieguldīti
attiecīgi 60 milj. eiro un 40 milj. eiro.

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda veiktie maksājumi reģionālā 
dalījumā, EUR (VARAM veidots)

http://www.raim.gov.lv/


Starptautiskā sadarbība 
reģionālās attīstības jautājumos

• Sadarbība ar Moldovu reģionu un to pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas kapacitātes stiprināšanai:

✓ Vasaras skola-nometne Moldovas reģionu un pašvaldību attīstības
plānošanas speciālistiem, 7.-12.08

✓ Latvijas ekspertu misija Moldovā, ~septembrī

✓ Dalība Moldovas reģionu dienās, tirdzniecības misija ~oktobrī

• Sadarbība ar Ukrainu:

Sākot ar 2015.gadu sniegts atbalsts Ukrainas apgabaliem administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanā un veicināšanā, parādot Latvijas labo pieredzi
par pašvaldību pārvaldes un organizatoriskās struktūras veidošanās principiem
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Reģionālās politikas novērtējums

VARAM gatavo informatīvo ziņojumu 
Par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam īstenošanas 

starpposma novērtējumu

2018.gada sākumā uzsāksim izstrādāt 

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2020.-2027.gadam
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Paldies par uzmanību!


