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«Līdzsvarota reģionālā attīstība» 

Uzdevums:
1. Veicināt uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbību sekmējošas publiskās infrastruktūras

attīstību, balstoties uz uzņēmēju vajadzībām un teritoriju specializāciju

Pasākumi:
a. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās pašvaldību infrastruktūras (t.sk. ēku,
inženierkomunikāciju, ielu, ceļu un laukumu) izveide, attīstot pašvaldību jaunās
vai esošās industriālās un saimnieciskajā darbībā neizmantotās vai daļēji
izmantotās teritorijas

b. Atbalsts uzņēmējdarbības veikšanai reģionos, radot jaunus produktus un
pakalpojumus, uzlabojot produktivitāti un dažādojot uzņēmējdarbību

c. Cilvēkkapitāla piesaiste un attīstība reģionos [pārkvalifikācija?]

d. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai reģionos

e. Reģionālo inovāciju un zināšanu platformu izveide un attīstība, t.sk. sniedzot
atbalstu uzņēmējiem investīciju projektu sagatavošanā un ieviešanā, attīstot
klasterus reģionos , sniedzot atbalstu tīklošanās veicināšanai starp klasteriem
(starpnozaru sadarbība) un iesaistoties starptautiskos inovāciju tīklos
(klasteros), sekmējot zināšanu pārnesi uz industriju, formālās un
neformālās izglītības saturu sasaistot ar darba tirgus vajadzībām, veicinot
internacionalizāciju un nacionālā līmenī definēto viedās specializācijas (RIS3)
jomu stratēģisku attīstīšanu reģiona līmenī atbilstoši reģiona resursiem un
specializācijai
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Uzdevums:

2. Izveidot motivācijas sistēmu investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības
atbalstam reģionos, kā arī pilnvērtīgai un efektīvai pašvaldību funkciju
veikšanai:

Pasākumi:

a. Reģionālā izaugsmes fonda izveide, novirzot nodokļu apjoma
pieaugumu mērķtiecīgiem ieguldījumiem

b. Pašvaldību budžeta un valsts nodokļu politikas pilnveidošana, lai
palielinātu pašvaldību motivāciju un iespējas piesaistīt
uzņēmējdarbību savā teritorijā un veikt funkcijas

c. Nodokļu atvieglojumu ieviešana uzņēmējdarbības uzsācējiem
reģionos (līdz 5 gadiem)



NAP2027 
«Līdzsvarota reģionālā attīstība» 

Uzdevums:
3. Uzlabot plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitāti un zināšanas, palielināt
pašvaldību rīcībspēju, lai nodrošinātu investīcijām labvēlīgu vidi un pašvaldību
sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti:

Pasākumi:
a. Birokrātiskā sloga mazināšana uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem,
panākot, ka valsts un pašvaldību normatīvo aktu prasību izpilde ir
realizējama ar salīdzināmu laika un finanšu resursu patēriņu

b. Reģionu un pašvaldību, kā arī citu teritorijas attīstībā iesaistīto pušu
(piem., konsultāciju dienestu) speciālistu kapacitātes (zināšanas un
prasmes) par teritorijas attīstības plānošanas un īstenošanas
jautājumiem celšana sasaistē ar attīstības tendencēm utml., lai
nodrošinātu pašvaldību budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstību
attīstības plānošanas dokumentiem, sabiedrības interesēm (līdzdalības
budžets) un reģionālās attīstības izaicinājumiem (viedie risinājumi,
uzņēmējdarbība un inovācijas utml.)
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Uzdevums:
4. Nodrošināt mobilitāti nodarbinātībai un pakalpojumu saņemšanai, kā arī kvalitatīvu
pakalpojumu pieejamību

Pasākumi:
a. Ceļu un ielu satiksmei paredzētās pašvaldību infrastruktūras attīstīšana

b. Atbalsta sniegšana inovatīviem mobilitātes risinājumiem, kas piemēroti
apdzīvojuma īpatnībām, tai skaitā mikromobilitātes infrastruktūras pilnveidošana
Vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru tīkla un konsultāciju
dienestu pakalpojumu pilnveidošana

c. Alternatīvu risinājumu izvērtēšana un ieviešana pakalpojumu sniegšanai attālās
apdzīvotās vietās ar sarūkošu iedzīvotāju skaitu, ieviest pieejamus,
kvalitatīvus un izmaksu ziņā efektīvus pakalpojumus

d. Viedo pašvaldību veidošana, ieviešot jaunus risinājumus pakalpojumu
sniegšanai un atbalstot kopienas aktivitātes vietējo teritoriju pakalpojumu
attīstībā

e. Mazo ostu un reģionālo lidostu infrastruktūras pilnveidošana
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Uzdevums:
5. Attīstīt infrastruktūru, kas uzlabo pieeju pakalpojumiem un publiskās ārtelpas
kvalitāti, t.sk. ietverot piekļuvi  dabas un kultūras mantojuma vērtībām

Pasākumi:
a. Dabas un kultūras mantojuma attīstība, paplašinot to piedāvājumu un 
publiskās ārtelpas infrastruktūras sakārtošana un attīstība, 
veidojot jaunus pakalpojumus, t.sk. veselīga dzīvesveida 
veicināšanai

b. Atbalsts bērnu aprūpes un pirmsskolas izglītības infrastruktūras 
izveidei vietās, kur iedzīvotāju koncentrācijas dēļ ir augstāks pieprasījums 
pēc šiem pakalpojumiem 

c. Pašvaldību (publisko) ēku energoefektivitātes pasākumu 
īstenošana
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IZAICINĀJUMS – formulēt precīzu telpiskās attīstības perspektīvu LIAS2030 nacionālo interešu telpām 

Telpiskās attīstības perspektīva iezīmē integrētu skatījumu uz valsts attīstību, lai Latvijas galvenās vērtības, 

resursi un priekšrocības tiktu izmantoti visefektīvākajā veidā, radot lielāku vērtību ar pēc iespējas mazākiem 

ieguldījumiem un nodrošinot resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 

LIAS2030 noteiktā 

nacionālo interešu telpa 

Lauku attīstības telpa  

Baltijas jūras piekraste  

Rīgas metropoles areāls  

Austrumu pierobeža 

Attīstības centri 

Izcili dabas, ainavu un 

kultūrvēsturisko 

teritoriju areāli 

 



Sarunu tēmas ar VARAM 2019
1. Valsts investīciju programma.

2. Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība – pašvaldību un VARAM pienākumu 
sadalījums. 

2.1. publisko ūdeņu pārvaldība – VARAM/DAP piekritīgo daļu apsaimniekošana
2.2. jūras piekrastes (pludmales) apsaimniekošana – VARAM/DAP piekritīgās jūras piekrastes (pludmaļu) 

apsaimniekošana un valsts atbalsts (ZPL anotācijā norādītais valsts finansējums) pašvaldību 
tiesiskajā valdījumā nodoto pludmaļu apsaimniekošanai 

2.3. par VARAM/DAP un pašvaldībām piekritīgo publisko ūdeņu Piekrastē reģistrāciju Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē

3. Kā jaunie VARAM un politiķu priekšlikumi iekļaujas kopējā sistēmā? Jaunais atkritumu 
apsaimniekošanas plāns - valsts un pašvaldību uzdevumi, atbildība uzņemto saistību  izpildē, 
gaidāmās izmaiņas. 

4. Pašvaldību IKT sektora vieta, loma valsts centralizētās arhitektūras infrastruktūrā. 

5. Valsts informācijas sistēmu un pašvaldību datu apmaiņas mehānismi

6. VPVKAC
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• Paldies!

• Lūdzu Jūsu komentārus, priekšlikumus, ...


