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Nākamā ES fondu 
perioda ietvars un 
laika grafiks
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Izaicinājumi

▪Iedzīvotāju aizplūšana:

▪ Rīga neuzņem visus – lielākā daļa izbrauc ārpus Latvijas

▪ Būtiska algu atšķirība starp reģioniem

▪ Finanšu pārdale nerisina problēmu - finanšu resursu 
pārdale nepalielina to daudzumu

▪«Market gap»: tirgus pats nespēj atrisināt reģionālās 
atšķirības 

✓ Pašvaldības loma – spēja ietekmēt attīstības 
procesu reģionos!
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Ko darīt? (galvenie virzieni)

Reģioni un 
pašvaldība kā 

attīstības virzītājs

Pakalpojumu 
efektivitāte

Uzņēmējdarbības 
atbalsts

Demogrāfija

Pašvaldības 

loma!



Politikas mērķi atbilstoši ERAF un 
Kohēzijas fonda 2021-2027 

regulējumam 

1. Gudrāka Eiropa caur inovatīvo un gudro ekonomikas 
transformāciju

2. Zaļāka Eiropa caur tīru un taisnīgu enerģijas 
pārvadi, zaļajiem un zilajiem ieguldījumiem, aprites 
ekonomiku, pielāgošanos klimatam un risku 
prevenciju

3. Labāk sasniedzama Eiropa caur mobilitāti un 
reģionālo IKT savienojumu

4. Sociālāka Eiropa caur Sociālo tiesību Eiropas pīlāra 
ieviešanu

5. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa caur ilgtspējīgu un 
integrētu pilsētu, lauku, piekrastes teritoriju attīstību 
un vietējām iniciatīvām
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Integrēta reģionālā attīstība 
2021-2027.g.

Mērķis Iespējamie ieguldījumu virzieni

Uzņēmējdarbība

Pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra – turpinājums SAM 
331/562 (VARAM)

Uzņēmējdarbība – tiešais atbalsts komersantiem jaunu darba vietu izveidei 

(EM/ZM)

Darba spēka mobilitāte (LM/EM)

Mājokļu atbalsts  darba spēkam (EM)

Pakalpojumi

Pašvaldību ēku energoefektivitāte  (VARAM)

Kultūra un daba/tūrisms (pašvaldību īpašumi) (VARAM)

Pašvaldību publiskā ārtelpa un ielas, t.sk. pārbrauktuves (VARAM)

Pašvaldību ceļi, t.sk. pārbrauktuves (VARAM)

Izglītības iestādes, izņemot PII (IzM)

Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūra (VARAM)



Pašvaldību anketēšana

Investīciju jomas:

• Pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra un cita veida 
atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai teritorijā; 

• Energoefektivitāte pašvaldību īpašumos; 

• Daba/tūrisms un kultūra (pašvaldību īpašumi);

• Pašvaldību publiskā ārtelpa un ielas, t.sk. pārbrauktuves;

• Pašvaldību ceļi, t.sk. pārbrauktuves;

• Cita veida atbalsts

Par projektu jānorāda: 

• projekta idejas nosaukums 

• projekta idejas īss apraksts (kāda veida objektu plānots 
būvēt/rekonstruēt) 

• nepieciešamais ES fondu finansējums 

• vēlamais projekta īstenošanas uzsākšanas gads

Termiņš: 20.08.2018.
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Pašvaldību investīciju vajadzības 
(2018.gada 29.oktobris)

Kopējais pieprasījums ar 3 projektu ierobežojumu:

Kopā: 2 986 471 951 euro

9 pilsētu pieprasījums: 988 241 928 euro

21 centra pieprasījums: 873 246 714 euro

89 pašvaldību pieprasījums: 1 124 703 309 euro
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Laika grafiks –
Reģionālās politikas pamatnostādnes

2020.g.

2.cet. 3.cet. 4.cet. 1.cet. 2.cet. 3.cet. 4.cet. 1.cet.

RPP izstrāde
Esošās situācijas izvērtējums, t.sk. esošie 

atbalsta instrumenti

Pašvaldību investīciju plāni

Reģionālie diskusiju forumi - RPP veidošana

RPP izsludināšana VSS

RPP apstiprināšana MK

NAP  un ES fondi

EK publicē regulas

Eiropas parlaments apstiprina

NAP un ES fondu izstrāde

2019.g.2018.g.
Izstrādes posmi



1
0

Piekraste – nacionālo 
interešu teritorija un 
reģionālās politikas 
mērķteritorija



Piekrastes ieguldījumu 
pamats – piekrastes 
plānojums

1)Ieguldījumi prioritāri attīstāmajās 
vietās – publiskā infrastruktūra piekrastē –
individuāli pašvaldību projekti

2)Ieguldījumi vienota publiskās 
infrastruktūras tīklā – savienojoša 
infrastruktūra – sadarbības projekti starp 
vairākām pašvaldībām
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Turpmākie soļi

Atbalstāmo darbību noteikšana, 
ņemot vērā:

• Pašvaldību sniegto informāciju RPP 
izstrādes ietvaros

• Piekrastes plānojumā noteikto 
prioritāri attīstāmo vietu aktivitātes

VARAM TPD individuālās vizītes 
piekrastes pašvaldībās 2019.gada 

janvārī-februārī
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SAM 5.5.1. ieviešana

1
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Aktualitātes jūras 
un piekrastes 
plānošanā

1
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Jūras plānojums

• Jūras plānojums finiša taisnē –
izsludināts VSS, tiek apkopoti saņemtie 
priekšlikumi

• Noteiktas nozaru telpiskās prioritātes –
kuģošana, enerģētika, valsts 
aizsardzība un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana

• Pašvaldības var detalizēt 2 km jūras 
ūdeņu akvatoriju tematiskajos 
plānojumos

Jūras plānojuma apstiprināšana MK 
2019.gada pirmajā ceturksnī 1
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Galvenās aktivitātes:

1) Tematiskā plānojuma projekts 
Salacgrīvas novada jūras piekrastes 
ūdeņiem un ar tiem saistīto 
sauszemes daļu

2) Normatīvo aktu analīze -
pašvaldību loma atļauju izsniegšanā 
jūrā

3)Pieredzes pārnese un vadlīniju 
sagatavošana piekrastes
pašvaldībām – jūras piekrastes ūdeņu 
plānošanai

1
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Salacgrīvas pilotprojekts
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Pašvaldību iesaiste

Diskusija 
Piekrastes 

sadarbības un 
koordinācijas 
grupā (Maijs)

2018 2019

Situācijas izpēte –
problēmjautājumi, 
plānojuma tematiskais un 
teritoriālais tvērums 
(janvāris)

Tematiskā plānojuma 
stratēģisko mērķu un 
uzdevumu noteikšana –
diskusijas un sabiedrības 
iesaiste (februāris, marts)

Tematiskā 
plānojuma 
risinājumi un 
īstenošanas 
soļi (aprīlis, 
maijs)

Vadlīnijas 
jūras ūdeņu 
plānošanai 
piekrastes 
pašvaldībām 
(jūlijs)

Diskusija 
Piekrastes 

sadarbības un 
koordinācijas 
grupā (Marts)



Aivars.Draudins@varam.gov.lv

Inguna.Urtane@varam.gov.lv

Kristine.Kedo@varam.gov.lv

Paldies par uzmanību!
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