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Vides aizsardzības un reģionālās  

attīstības ministrijai 
 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā 
atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām" īstenošanas noteikumi"" 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izskatījusi Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas sagatavotos Ministru kabineta noteikumu  
"Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"" projektu. 

LPS neatbalsta grozījumus pēc būtības, jo tie ir pretrunā ar LPS  un 
VARAM  2017. gada sarunās panākto vienošanos, ka VARAM virzīs uz 
Valdību jautājumu par virs-saistībām 2017. gada budžetā 27 milj. euro apmērā, 
lai varētu piešķirt finansējumu novadiem 28 projektiem (no 83 iesniegtiem 
projektiem), kuriem SAM 3.3.1. aktivitātes “Palielināt privāto investīciju 
apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām” 3.kārtā nepietika finansējums, lai gan tie atlasē atbilda 
visiem kritērijiem. Šī vienošanās netika izpildīta un projekti finansējumu 
nesaņēma.  Virzītajos grozījumos paredzētā papildus nauda SAM 3.3.1. LPS 
ieskatā būtu jānovirza abām mērķu grupām: 

 trešās atlases kārtas mērķa grupa no 89 pašvaldībām, kurām 
nepietika finansējums; 

 otrās atlases kārtas mērķa grupa, reģionālas nozīmes attīstības 
centru pašvaldības. 
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LPS rīcībā ir informācija, ka no 2017. gadā 28 atlasītiem projektiem, šobrīd ir 
aktualizēti un būtu izvērtējami fiansējuma saņemšanai šādi projekti:    

1. “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide 
Salaspils novadā" idejas koncepts tika saskaņots Reģionālās attīstības 
koordinācijas padomes 2016.gada 8.aprīļa sēdē, bet netika virzīts 
iesniegšanai CFLA nepietiekamā ERAF finansējuma dēļ. Projekta 
realizēšanai nepieciešamais ERAF finansējums ir 3 000 000 EUR.   

2. “Jaunkūlu ielas infrastruktūras rekonstrukcija ražošanas zonas 
pieejamības uzlabošana Ādažu novadā”. Projekta realizēšanai 
nepieciešamais ERAF finansējums ir  1 600 000 EUR.   

3. “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Rīgas 
ielā, Baložos Ķekavas novadā”. Projekta realizēšanai nepieciešamais 
ERAF finansējums 2 000 000,00 EUR. 

4. “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, kas sevī ietver Pleikšņu Centra ceļa 
posmu pārbūvi” Projekta realizēšanai nepieciešamais ERAF finansējums 
1 800 000,00 EUR. 

5.  “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide 
Ieriķos, Amatas novadā”. Projekta   realizēšanai nepieciešamais ERAF 
finansējums 1 200 000,00 EUR. 
  
LPS ieskatā būtu pareizi izskatīt iespēju piesaistīt papildus finansējumu 

abām mērķu grupām.  
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* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 


