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Nr.p.k. Lpp. Esošā redakcija Iebildumi 

1.  
5. 
 

Reģionālās politikas pamatnostādnes (turpmāk – 
pamatnostādnes) ir vidēja termiņa politikas plānošanas 
dokuments, kas nosaka Latvijas reģionālo politiku, aptverot 
laika periodu līdz 2027.gadam. Pamatnostādnes detalizē 
Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam uzstādījumus, 
rīcības virzienus un uzdevumus reģionālajā politikā. 

 

  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar   
Reģionālās attīstības likuma 16.pantu ir vadošā iestāde valsts reģionālās 
politikas izstrādē, tādēļ  teikumu izteikt redakcijā: 

“Reģionālās politikas pamatnostādnes (turpmāk – pamatnostādnes) ir 
vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas 
reģionālo politiku laika periodam līdz no 2021. līdz 2027.gadam. 
Pamatnostādnes ietver uzstādījumus, rīcības virzienus un uzdevumus 
reģionālajā politikā.” 

 

2.  6. 

Reģionālās politikas galvenais mērķis ir radīt 
priekšnosacījumus visu reģionu ekonomiskā potenciāla 
attīstībai un atšķirību mazināšanai, paaugstinot iekšējo un 
ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai 
atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides 
attīstībai, vidējā termiņā panākot reģionālā IKP starpības 
samazinājumu - mazāk attīstīto reģionu vidējais IKP uz vienu 
iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto reģionu veido 55% 
(bāzes vērtība 2016.gadā - 47%). 

“Reģionālās politikas galveno mērķi izcelt!  

Mērķī neietvert rādītājus, kā arī to izteikt sekojošā redakcijā:  

“Reģionālās politikas galvenais mērķis ir radīt priekšnosacījumus visu 
Latvijas reģionu ekonomiskā potenciāla attīstībai un atšķirību 
mazināšanai ar citiem Eiropas Savienības reģioniem, paaugstinot 
iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai 
atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un kvalitatīvas dzīves vides 
attīstībai.” 

 



3.  6. 

1. Teritoriālā pieeja atbalsta sniegšanā 

i.i. atbalsts tiks sniegts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
līdz 2030.gadam (turpmāk – “Latvija 2030”) noteiktajām 
mērķteritorijām: attīstības centriem, lauku teritorijām, Rīgas 
metropoles areālam1, Austrumu pierobežai un Baltijas Jūras 
piekrastei atbilstoši specifisko teritoriju vajadzībām un 
izaugsmes iespējām, vienlaikus lielāku uzsvaru liekot uz 
attīstības centru izaugsmi, to un apkārtējo teritoriju sadarbību; 
 

1. Teritoriālā pieeja atbalsta sniegšanā 

Izteikt sekojošā redakcijā:  

i.i. atbalsts tiks sniegts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 
2030.gadam (turpmāk – “Latvija 2030”) noteiktajām mērķteritorijām: 
attīstības centriem, lauku teritorijām, Rīgas metropoles areālam2, 
Austrumu pierobežai un Baltijas Jūras piekrastei, Lauku attīstības 
telpai un Izcili dabas, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju 
areāliem,  atbilstoši specifisko teritoriju vajadzībām un izaugsmes 
iespējām, uzsverot attīstības centru un to apkārtējo teritoriju 
sadarbību un veidojot reģionu un novadu policentrisku attīstību; 
 
 

4.  6. 

1. Teritoriālā pieeja atbalsta sniegšanā 
a. kā pamats investīciju piesaistei tiks izmantoti 

savstarpēji integrēti teritoriju attīstības 
plānošanas dokumenti gan reģionālā, gan 
vietējā pārvaldes līmenī, gan vietējo kopienu 
līmenī. 

 

1.Teritoriālā pieeja atbalsta sniegšanā 
Izteikt sekojošā redakcijā:  

a. kā pamats investīciju piesaistei tiks izmantoti savstarpēji 
integrēti teritoriju attīstības plānošanas dokumenti – gan 
reģionālā, gan vietējā pārvaldes līmenī - ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas, attīstības programmas un  teritorijas 
plānojumi.  
Alternatīva – saskaņot tekstu ar 12. lpp., B kur minēts, ka 
“Līdz ar to, plānojot investīcijas, kā pamats tiks 
izmantotas pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības 
programmas.” 

Un precizēt kādi ir valstī noteiktie teritoriju attīstības plānošanas 
dokumenti vietējo teritoriālo kopienu līmenī. 

 
 

 



 

5.  9. 

2.Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji 

Mērķis - reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību 
mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī 
nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus 
apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai 

2.Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji 

Mēŗķi izteikt sekojošā redakcijā un analoģiski pamatnostādņu 
kopsavilkumā dotajai mērķa redakcijai:  

 “Reģionālās politikas galvenais mērķis ir radīt priekšnosacījumus visu 
Latvijas reģionu ekonomiskā potenciāla attīstībai un atšķirību 
mazināšanai ar citiem Eiropas Savienības reģioniem, paaugstinot 
iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai 
atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un kvalitatīvas dzīves vides 
attīstībai.” 

 

6.  9. 

2.Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji 

Reģionālā IKP starpība - četru mazāk attīstīto reģionu 
vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk 
attīstīto reģionu, % 

1. Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji 

Reģionālā IKP starpība - plānošanas reģionu vidējā IKP uz vienu 
iedzīvotāju līmenis pret ES reģionu vidējo līmeni  % 

Reģionālā IKP izaugsme – pret ES reģionu rādītājiem,  
Rīgas plānošanas reģionam cits rangs 
 Izdiskutēt saskaņošanas sanāksmē un LPS tīkliņu sanāksmē. 

7.  10. 

3.1. Atbalsta modelis reģionālās politikas 
mērķteritorijām 

 

 

Iztrūkst atsauce uz LIAS 2030 Telpiskās attīstības perspektīvā 
noteiktajiem mērķiem, papildināt tekstu:   

LIAS 2030 Telpiskās attīstības perspektīvā ir noteikti šādi mērķi: 



Radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem iedzīvotājiem, 
neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot 
kvalitatīvu transporta un komunikāciju infrastruktūru un publiskos 
pakalpojumus.  
Stiprināt Latvijas un tās reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot 
Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu 
starptautisko lomu.  
Saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras 
mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas 

8.  10. 
Latvija 2030” nosaka šādas mērķteritorijas: nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības centri, lauku attīstības telpa, 
Rīgas metropoles areāls, Baltijas jūras piekraste un 
Austrumu pierobeža. 

Izteikt redakcijā atbilstoši LIAS2030:  

“Latvija 2030” nosaka šādas mērķteritorijas: Eiropas līmeņa 
metropole, Baltijas jūras reģiona līmeņa attīstības centri, nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības centri, lauku attīstības telpas, Rīgas 
metropoles areāls, Baltijas jūras piekraste, Austrumu pierobeža un 
Izcili dabas, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju areāli. 

9.  12. 

3.2. Viedie risinājumi teritoriju attīstībai 

Reģionālās attīstības izaicinājumi un nepieciešamība pielāgot 
pakalpojumu tīklu iedzīvotāju skaita izmaiņām konkrētās 
teritorijās nosaka, …  

Teikuma sākuma daļu izteikt sekojošā redakcijā:  

Reģionālās attīstības izaicinājumi un nepieciešamība pielāgot 
pakalpojumu tīklu iedzīvotāju skaita izmaiņām konkrētās teritorijās, 
uzlabojot to pieejamību, nosaka …  

10.  13. 

3.3. Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti kā pamats 
investīciju piesaistei  

Investīciju piesaistes pamatā ir plānošanas reģionu un 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas ir 
izstrādāti pēc integrētas pieejas principiem, nodrošinot 
dažādu ieinteresēto pušu iesaisti (uzņēmēji, NVO, iedzīvotāji 
un citi) un koordināciju ar hierarhiski augstākiem attīstības 

Izteikt sekojošā redakcijā: 

Investīciju piesaistes pamatā ir plānošanas reģionu un pašvaldību 
attīstības programmas, kas ir izstrādātas saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijām un pēc integrētas pieejas principiem, nodrošinot 
dažādu ieinteresēto pušu līdzdarbību (uzņēmēji, NVO, iedzīvotāji un 
citi) un savstarpēju koordināciju ar augstākiem attīstības plānošanas 
dokumentiem un sektoru politikām, sniedzot ieguldījumu nozaru 
politiku īstenošanā uz vietām. 



plānošanas dokumentiem, sniedzot ieguldījumu nozaru 
politiku īstenošanā uz vietām. 

 

11.  13. 

a. tiek veikta investīciju koordinācija funkcionālajās 
teritorijās: 

i. Latgales un Vidzemes plānošanas reģions – 
Austrumu pierobeža; 

ii. Rīgas un Kurzemes plānošanas reģions – 
Baltijas jūras piekraste; 

iii. Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas 
reģions – Rīgas metropoles areāls. 

 

Izteikt redakcijā: 

b. tiek veikta investīciju koordinācija funkcionālajās 
teritorijās: 

iv. Latgales un Vidzemes plānošanas reģions – 
Austrumu pierobeža; 

v. Rīgas un Kurzemes plānošanas reģions – Baltijas 
jūras piekraste; 

vi. Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģions – 
Rīgas metropoles areāls 

vii. Visi plānošanas reģioni - Lauku attīstības telpas un 
Izcili dabas, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju 
areāli 

 

12.  13. 

a. tiek nodrošināta pašvaldību investīciju vajadzību 
koordinācija: 

i. plānošanas reģiona attīstības programmā 
paredz tos projektus, kas būtu kopīgi 
īstenojami vairākām pašvaldībām; 

 

Izteikt redakcijā: 

a. tiek nodrošināta pašvaldību investīciju vajadzību 
koordinācija: 

ii. plānošanas reģiona attīstības programmā, balstoties 
uz pašvaldību priekšlikumiem, paredz tos projektus, 
kas būtu kopīgi īstenojami vairākām pašvaldībām; 

 



     13. 14. 

4. Informācija par politikas mērķu sasaisti ar Nacionālo 
attīstības plānu, Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un citiem Latvijas attīstības plānošanas 
dokumentiem, kā arī ES politikas plānošanas 
dokumentiem 

 

Papildināt dokumentu sarakstu ar galvenajiem ES politikas 
dokumentiem teritoriālās kohēzijas jomā.   

14. 
16.; 
17. 

“Latvija 2030” definē 30 starptautiskas, nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības centru tīklu kā valsts 
apdzīvojuma struktūras pamatu, ko nepieciešams stiprināt, lai 
veicinātu reģionu attīstību un samazinātu pašreizējo pārmērīgo 
resursu koncentrāciju ap galvaspilsētu. 

 

Izteikt redakcijā:  

“Latvija 2030” definē 30 starptautiskas, nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centru tīklu kā valsts apdzīvojuma struktūras pamatu, 
ko nepieciešams stiprināt, lai veicinātu reģionu attīstību.” 

“Galvenais izaicinājums ir īstenot tādu politiku, kas stiprina reģionu 
kapacitāti, maksimāli efektīvi izmantojot to priekšrocības un resursus 
izaugsmei. Pretstatā pašreizējai monocentriskai apdzīvojuma struktūrai, 
ir jāattīsta policentriska apdzīvojuma struktūra, ko veidotu savstarpēji 
pakārtoti un saistīti dažāda līmeņa attīstības centru tīkli, tajā pašā laikā 
nevājinot Rīgas kā metropoles pozīcijas. Šai politikai jābūt orientētai uz 
nelabvēlīgo atšķirību samazināšanu gan starp reģioniem, gan pašu 
reģionu ietvaros. Stimulējot pilsētulauku partnerību, būs iespējams 
nodrošināt līdzvērtīgākus dzīves un darba apstākļus, pieeju pamata 
pakalpojumiem un mobilitātes iespējas gan pilsētās, gan laukos.” 

 

  
A.1.1.uzdevums. Publiskās infrastruktūras attīstība 
uzņēmējdarbības atbalstam 

Ņemot vērā to ka plānots veidot sistēmu kas mudinātu pašvaldības 
inovatīvu risinājumu identificēšanā un dotu iespēju runāt par augstāku 
pakalpojuma kvalitāti,  kā arī plānota  atbalsta infrastruktūra 
komersantiem jaunu tehnoloģiju ieviešanai, lūgums šo atbalsta 
instrumentu  sasaistīt ar EM pārziņā esošām kompetenču centru, 
inkubatora, tehnoloģijas skautu atbalsta programmām. Tāpat lūgums 
precīzāk definēt  kura no pašvaldības teritorijām  varētu kvalificēties 



testa teritorijas statusam. Tāpat lūgums precizēt pasākumus  un 
sadarbības ietvaru ar LIAA investoru piesaistes jomā. 
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A.1.3.uzdevums. Nekustamā īpašuma regulējuma 
pilnveidošana, uzlabojot īpašuma pārdošanas nosacījumus 
atbilstoši komersanta ieguldījuma apjomam 

 

Šobrīd nepastāv atbalsts jeb atvieglojumi pašvaldības 
nekustamā īpašuma iegādei tam nomniekam, kas nomas 
līguma laikā ir veicis apjomīgus finanšu līdzekļu ieguldījumus 
nomas objektā. Rezultātā – jo vairāk uzņēmējs iegulda 
īpašuma attīstībā un sakārtošanā, jo augstāka būs īpašuma 
potenciālā pārdošanas cena, kas noteikta pēc faktiskās tirgus 
vērtības.  

Lai risinātu šo problēmu un veicinātu ekonomisko aktivitāti 
pašvaldībās, paredzēts, ka nomniekiem (komersantiem) tiks 
piedāvāta iespēja iegādāties nekustamo īpašumu (nomāto 
objektu) par samazinātu pārdošanas cenu, kas nozīmē, ka 
pašvaldībai būs tiesības samazināt konkrētā nomas objekta 
pārdošanas cenu atbilstoši nomnieka (komersanta) veiktajiem 
finanšu ieguldījumiem. Vienlaicīgi samazinātā pārdošanas 
cena būs noteikta nevis izsoles ceļā, bet pēc neatkarīga 
vērtētāja novērtējuma.  

Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar grozījumu 
veikšanu Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā. 

Ja tiek plānots nomniekam, kurš attiecīgā nomas līguma darbības laikā 
ir veicis apjomīgus finanšu līdzekļu ieguldījumus nomas objektā, 
piedāvāt iespēju šo nomas objektu iegūt īpašumā, tad jau sākotnēji, 
rīkojot nomas objekta izsoli būtu jānorāda, vai būs paredzēta arī nomas 
objekta atsavināšana. Tāpēc būtu jāveic arī attiecīgi grozījumi Ministru 
kabineta 2018. gada 18. februāra noteikumos Nr.97 “Publiskas personas 
mantas iznomāšanas noteikumi”, norādot, ka, rīkojot nomas objekta 
izsoli ir jāparedz, vai būs paredzēta arī nomas objekta atsavināšana. 
Līdz ar to pašvaldībai ir tiesības noteikt, kuri nekustamie īpašumi tiek 
nodoti nomā ar izpirkuma tiesībām un  kuri nē. Būtu arī jānosaka tā 
nekustamo īpašumu kategorija, uz kuru netiktu attiecināma iespēja 
nomniekiem (komersantiem) iegādāties nekustamo īpašumu (nomāto 
objektu) par samazinātu pārdošanas cenu, proti, jāparedz atbilstoši 
izņēmumi nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumiem atbilstoši 
komersanta ieguldījuma apjomam. 

Nepiekrītam tik plašam regulējumam, šāda veida atbalstu varēs 
izmantot slēptai privatizācijai. 

Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 

Samazināsies pašvaldību plānotie ieņēmumi, atsavinot pašvaldības 
īpašumu. 

 

Uzdevums apgrūtinoši administrējams, jābūt skaidram mehānismam 
nomnieka finanšu ieguldījuma aprēķināšanai, pierādīšanai. Lai 



Atbalsta rezultātā plānots izveidot jaunu uzņēmējdarbības 
atbalsta formu pašvaldībām attiecībā uz pašvaldības nomas 
objektu efektīvu izmantošanu. 

mazinātu korupcijas riskus, vismaz Ministru kabineta noteikumu līmenī 
jābūt skaidri un precīzi noteiktai atsavināšanas cenas noteikšanas 
metodikai. 

Apgalvojums “Šobrīd nepastāv atbalsts jeb atvieglojumi pašvaldības 
nekustamā īpašuma iegādei tam nomniekam, kas nomas līguma laikā ir 
veicis apjomīgus finanšu līdzekļu ieguldījumus nomas objektā. 
Rezultātā – jo vairāk uzņēmējs iegulda īpašuma attīstībā un 
sakārtošanā, jo augstāka būs īpašuma potenciālā pārdošanas cena” nav 
patiess un tas neatbilst šobrīd spēkā esošajam normatīvajam 
regulējumam. Minēto jomu regulējušie Ministru kabineta 20.02.2018 
noteikumi Nr. 97 (prot. Nr. 11 5. §) “Publiskas personas mantas 
iznomāšanas noteikumi” to 105.3.punktā paredz:  

“105. Iznomātājs neatlīdzina nomniekam tā veiktos izdevumus nomas 
objektam, izņemot šajā punktā un 106. punktā minētos gadījumus, ja 
kapitālieguldījumu veikšanas pienākums bijis paredzēts nomas 
nosacījumos vai nomas līguma darbības laikā to veikšanu rakstiski 
saskaņojis iznomātājs un nomas līgumā paredz izdevumu atlīdzināšanu: 

105.3. ja nomas objektu atsavina un tā pircējs ir nomnieks, ja nomnieks 
labticīgi pildījis nomas līguma saistības. Šādā gadījumā pēc pirkuma 
maksas un šo noteikumu 108.punktā noteikto dokumentu saņemšanas 
iznomātājs atlīdzina nomniekam neatkarīga vērtētāja uz nomas līguma 
izbeigšanas brīdi noteikto atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo 
izdevumu apmēru. Atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu 
apmēru nosaka saskaņā ar Civillikumu, ņemot vērā veikto nepieciešamo 
un derīgo izdevumu nolietojumu nomas līguma darbības laikā un citus 
apstākļus, novērtējot veikto darbu izmaksu atbilstību tirgus cenām 
darbu veikšanas brīdī, kā arī neatlīdzinot izdevumus, kas atgūti citā 
veidā, piemēram, iekļauti ūdenssaimniecības, siltumapgādes maksas 
pakalpojumu tarifos;”. 



Tātad jau šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums paredz, ka 
gadījumos, ja nomnieks ir veicis pašvaldības iznomātajā objektā (ēkās 
vai būvēs) nepieciešamos vai derīgos izdevumus un šis pašvaldības 
nekustamais īpašums tiek atsavināts, tad iznomātājam pirms nekustamā 
īpašuma objekta atsavināšanas ir pienākums veikt neamortizēto 
nomnieka veikto nepieciešamo un derīgo izdevumu novērtējumu tirgus 
cenās un atlīdzināt nomniekam šo ieguldījumu novērtējuma vērtību. 

 

LPS no savas līdzšinējās pieredzes vēlas pievērst uzmanību  Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 2. iedaļas “Valsts atbalsts” 107. un 108. panta  
nosacījumiem, Komercdarbības atbalsta kontroles likumam un citiem 
normatīvajiem aktiem, kas regulē valsts atbalstu komercdarbībai, un 
jautājums vai šeit būs pieļaujama valsts atbalsta kumulācija. Tāpat 
lūgums precizēt kā šie atvieglojumi varētu ietekmēt NIN atlaides. LPS 
ieskatā svarīgi, lai neizveidojas siutācija, kad NIN atlaide tiek uzskatīta 
kā nepamatoti piemērots nodokļu atvieglojums, un kuru vēlāk uzskatītu 
par nokavētajiem nodokļu maksājumiem.  

15.  21. 

A.1.4.uzdevums. Atbalsts reģionālajiem projektiem – 
reģionālās attīstības fonda izveide no pašvaldību budžeta 
nodokļu ieņēmumiem 

 

Izteikt redakcijā:  

A.1.4.uzdevums. Atbalsts reģionālajiem projektiem – reģionālās 
attīstības fonda izveide  

 

 
21.-
22 

Viss sadaļas teksts 

LPS nesaskaņo visu sadaļas tekstu! Nepieciešama diskusija par 
reģionālās attīstības fonda izveides ideju. Nekādi nevar piekrist, ka 
tikai pašvaldību finansēs veido reģionālās attīstības fondu. Tam ir 
jābūt valsts attīstības budžetam, kas kopā ar citiem finansējumu 
avotiem var veidot šādu fondu.  

Uzdevums radīs papildus izdevumu slogu pašvaldību budžetiem. 



 

Dokumentā tiek norādīts uz pašvaldību ieņēmumu pieaugumu, bet 
netiek teikts, ka pašvaldību izdevumu pieaugumu regulāri rada valdības 
pieņemtie lēmumi, piemēram, minimālās algas celšana un pedagogu 
darba algas likmes palielināšana, papildus uzdevumu uzlikšana, 
piemēram, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un 
uzturēšana u.t.t. 

 

Saskaņā ar nodokļu ieņēmumu tendencēm un prognozes pēc nodokļu 
reformas pieņemšanas, vērojams, ka salīdzinot ar 2017.gadu, 
pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma temps 2018.-2021.gadam ir 
stipri zemāks nekā valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta pieauguma, 
pat atpaliekot no prognozētās inflācijas pieauguma  

 

Neskaidrības rada turpmākie valdības lēmumi attiecībā uz speciālo 
dotāciju, lai nodrošinātu pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu 
īpatsvaru kopbudžeta nodokļu ieņēmumos 19,6% apmērā. 

  

Likuma “Par pašvaldībām” 7.panta trešajā daļa noteikts, ka “Nododot 
pašvaldībām jaunas šā likuma 15.pantā paredzētās autonomās funkcijas, 
kas saistītas ar izdevumu palielināšanos, likumā, kas nosaka šo funkciju 
izpildes kārtību, vienlaikus jānosaka pašvaldībām jauni ienākumu 
avoti.” 

 

Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pants nosaka, ka “Pašvaldības 
savus budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot 
"Likumu par budžetu un finanšu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", 
kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Valsts pārvaldes 



institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu izstrādāšanā un 
izpildē, ja tas nav paredzēts likumā.” 

 

LPS ieskatā nav pieņemama situācija, kad Reģionālā attīstības fonda 
izveide tiek plānota tikai no pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumiem, 
jo tādā gadījumā šis modelis nerisina galveno jautājumu ka 
pašvaldībām trūkst līdzekļu savas ekonomikas līdzsvarotais attīstībai un 
atbalsta uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei.  

 

LPS ieskatā būtu svarīgi veidot Fondu, kā ieguldījumu programmu, kurš 
piesaistītu kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, lai šos finanšu līdzekļus 
apvienotu un ieguldītu tālāk pašvaldību investīciju un nepieciešamības 
gadījumā arī pašvaldību kapitālsabiedrību investīciju projektos saskaņā 
ar precīzi definētu ieguldījumu politiku (piemēram mājokļa jautājumu 
risināšana reģionos). Tāpat patreiz daudz tiek diskutēts, ka 
uzņēmējdarbības attīstībā daudz aktīvāk būtu jāiesaista pašvaldības un ir 
nepieciešams ar nodokļu pārdali tās ieinteresēt radīt jaunas darbavietas. 
LPS vēlas uzvērt ka jārada atbalsta instruments kas ieintersētu gan 
pašvaldības, gan uzņēmējus, gan arī vietējie iedzīvotājus, un šis 
jautājums ir jāiekļauj šī fonda stratēģijā.  

 LPS ieskatā Reģionālā fonda finanšu resursi būtu daļa no  UIN, zaļās 
obligācijas, privāto pensiju fonda līdzekļi un straptautiski finanšu 
institutūciju resursi, valsts investīciju programmas līdzekļi.   

Apzinoties ka uz doto brīdi Rīgas starptautiskā konkurētspēja ir zemāka 
nekā līdzīgām pilsētām Baltijas jūras reģionā un reģionālām 
pamatnostādnēm ir jādod labākās reģionālās attīstības scenārijs, LPS 
uztur priekšlikumu par Rīgas metropoles attīstības instrumentu 



iekļausanu šajās pamatnostādnēs un īpaši Reģionālajā fondā ar valsts 
atbalsta instrumentu izvērtējumu Rīgas metropolei.    

    

16.  22.  

A.1.5.uzdevums. Pašvaldību darbības standarts – atbalsta 
komplekts uzņēmējdarbībai 

Tāpat viena veida pakalpojuma vai atbalsta saņemšanai var 
būt atšķirīga kvalitāte starp pašvaldībām, piemēram, 
būvatļauju izskatīšanas termiņi, teritorijas plānojuma izstrāde. 
Atšķiras arī pašvaldību iespējas investēt uzņēmējiem 
nepieciešamajā infrastruktūrā (tai skaitā ielu izbūvē, 
satiksmes organizēšanā, notekūdeņu attīrīšanā).  

Atsevišķos gadījumos konstatētas teritorijas plānojumam un 
apbūves noteikumiem neatbilstošas prasības uzņēmējiem 
ieguldīt teritorijas labiekārtošanā (ielu un ceļu infrastruktūras 
attīstībā).  

 

Izteikt redakcijā:  

A.1.5.uzdevums. Atbalsta komplekts uzņēmējdarbībai 

Izteikt redakcijā:  

Tāpat viena veida pakalpojuma vai atbalsta saņemšanai var būt 
atšķirīga kvalitāte starp pašvaldībām, piemēram, būvatļauju 
izskatīšanas termiņi.  

Atšķiras arī pašvaldību iespējas investēt uzņēmējiem nepieciešamajā 
infrastruktūrā (tai skaitā ielu izbūvē, satiksmes organizēšanā, 
notekūdeņu attīrīšanā).  

 

 

17. 23. 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības aktivitāti reģionos, ir 
nepieciešams izveidot novērtēšanas sistēmu un vienotu 
darbības standartu pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un 
atbalstam uzņēmējiem, nosakot konkrētu pašvaldības atbalsta 
pasākumu “komplektu” uzņēmējdarbības sekmēšanai, kas 
atbilst uzņēmēju pārstāvošo organizāciju noteiktiem 
kvalitātes kritērijiem. Šādā atbalsta pasākumu komplektā 
būtu jāietver tādas komponentes kā, piemēram:  

 

LPS nevar piekrist apgalvojumam ka visiem ir vienots standarts jo 
katra no pašvaldībām ir ar savu specifisku attīstība scenāriju un tāpēc 
lūdzam precizēt kas tas būtu ieteikums “atbalsta komplekta” izveidei  
un nebūs centralizēta pieeja šādās jomās: 

• Nekustamā īpašuma un nomas objekta piedāvājuma un atbalsta 
mehānismu izstrāde; 

• ieteikumi grantu konkursiem; 

• nosacījumi un prasības uzņēmējdarbības konsultantiem; 



• prasības, piemēram, pašvaldību būvvalžu darbībā 

18. 24.  

A.1.6.uzdevums. Pašvaldību garantiju instrumenta 
attīstība 

 

Ņemot vērā ka šobrīd ir spekā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 537 
"Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo 
komersantu kreditēšanas veicināšanai" kur  portfeļgarantijas mērķis ir 
veicināt finansējuma pieejamību komersantiem un tas ir papildu 
instruments tirgus nepilnību risināšanai ar garantiju atbalstu, lūdzam 
VARAM izvērtēt pašvaldību garantijas atbalsta instrumentu.    

 

  

A.1.7.uzdevums. Pašvaldību aizņēmumu Valsts kasē 
nosacījumu pilnveidošana 

 

Nesaskaņojam, un lūdzam precizēt kopā ar LPS un FM 

 jo 2019. gadā ir pirmais gads, kad pietrūkst Valsts kasē līdzekļi 
pašvaldību aizņēmumiem, iepriekš nekad šāda situācija nav bijusi. 
Uzskatām, ka šobrīd aktīvi tiek ieviesti ES projekti un tāpēc nepietiek 
ar esošajiem limitu apmēriem aizņēmumiem. 

 

Lūdzam skaidrot, kā šāda aizdevumu mērķu noteikšana atšķirsies no 
katru gadu noslēgtā “Vienošanās – domstarpību protokola” starp 
Pašvaldību savienību un Ministru kabinetu valsts budžeta plānošanas 
laikā, ņemot vērā, ka Valsts budžeta likumā noteikti pašvaldību 
aizņemšanās mērķi un limiti (izņemot 2019.gadu, kad ir mainīta kārtība 
līdzekļu trūkuma dēļ).  

 

Neatbalstām pieteikšanās termiņu uz aizņēmumiem līdz 1. aprīlim (vai 
konkrētam datumam), jo aizņēmumu pieprasījumu var iesniegt 
izskatīšanai tikai tad, kad ir beigusies iepirkuma procedūra un pieņemts 



lēmums par uzvarētāju – kad ir zināmas precīzas projekta izmaksas. 
Nav iespējams visus iepirkumus veikt konkrētā termiņā, ņemot vērā 
pārsūdzības, kā arī projektēšanas kapacitāti. 

19. 29.  A.2.3. Mājokļu pieejamība darbaspēkam reģionos 

A.2.3. Mājokļu pieejamība darbaspēkam  

Ņemt vērā OECD rekomendācijas “OECD secina, ka mājokļu apstākļi 
Latvijā ir slikti, un mājokļu par pieņemamu cenu trūkums Rīgas 
reģionā un citās pilsētās ar labām nodarbinātības iespējām kavē labāku 
darbavietu atrašanu. Šis apstāklis daļēji ir iemesls reģionālajām 
bezdarba atšķirībām.3  

Sadaļa diskutējama! 

20. 30. 

Turpmākā rīcība saistīta ar aizdevumu atbalsta programmas 
izveidi un finansējuma piesaisti pašvaldībām zemu izmaksu 
dzīvojamo īres māju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei vai 
jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju 
iegādei.  

Izejot no Zviedrijas pieredzes, kur Zviedrijā valda liels trūkums pēc 
mājokļiem un ir mazākie jaunu mājokļu būvniecības tempi, kā arī 
visaugstākās mājokļu būvniecības izmaksas no visām ES valstīm un viņu 
mājokļu finansēšanas politika ievērojami atšķiras no citām ES 
dalībvalstīm ar to, ka vairāk nekā puse no mājokļiem valstī ir īres 
mājokļi, kas pieder pašvaldību uzņēmumiem piederošām kompānijām, 
kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt mājokļu pieejamību visiem. 
Zviedrijā, valdība 2015. gadā pieņēma iniciatīvu jauno mājokļu 
būvniecībai, t.i., katru gadu paredzot līdzekļus SEK 3,2 biljonu apjomā 
pašvaldību mājokļu būvniecībai, Miljonu mājokļu programmas (Millions 
Homes Programme).   

Izteikt redakcijā:  

Turpmākā rīcība saistīta ar aizdevumu atbalsta programmas izveidi un 
finansējuma piesaisti pašvaldībām zemu izmaksu dzīvojamo īres māju 
būvniecībai, īres māju būvniecībai ar izpirkumu, esošā dzīvojamā 

 
3 OECD (2019) Issues for discussion. Economic survey of Latvia.  



fonda atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu 
dzīvojamo īres māju un dzīvokļu iegādei.  

Izvērtē inovatīvus atbalsta mehānismus kā piemēram rēķinu atmaksas 
(On–Bill repayment) instrumentu un nodokļu finansēšanas instrumentu 
(ON–Tax Finance (PACE). Instrumenti balstās uz mehānismu, kas tiek 
uzlabota mājsaimniecības kredītspēja.  

21.  33.  

Atbalsta rezultātā plānots: 

samazināt pakalpojumu izmaksas uz vienu klientu 10 gadu 
perspektīvā; 

samazināt pašvaldību administratīvā aparāta un funkciju 
uzturēšanas izmaksas, palielinot budžeta īpatsvaru attīstības 
projektiem;  

veicināt iedzīvotāju un uzņēmēju apmierinātību ar 
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

Izteikt šādā redakcijā rindkopu: 

Atbalsta rezultātā plānots: 

1. samazināt pakalpojumu izmaksas uz vienu klientu 10 gadu 
perspektīvā; 

2. nodrošināt efektīvu pakalpojumu pieejamību ikvienam 
iedzīvotājam neatkarīgi no tā dzīves vietas;  

3. samazināt pašvaldību administratīvā aparāta un funkciju 
uzturēšanas izmaksas, palielinot budžeta īpatsvaru attīstībai;  

4. veicināt iedzīvotāju un uzņēmēju apmierinātību ar pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem. 

Lūdzam skaidrot, , kā tiks izmērīts atbalsta rezultāts “veicināt 

iedzīvotāju un uzņēmēju apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem 
pakalpojumiem”. Šobrīd nekur neparādās informācija, jebkādi pētījumi, 
uz kuriem varētu balstīties, ka esošajā situācijā iedzīvotāji un uzņēmēji 
konkrētās pašvaldībās ir neapmierināti ar sniegtajiem pakalpojumiem. 

Līdz ar to lūdzam aprakstīt metodiku, kā tiks noteikts apmierinātības 
līmenis ar pašvaldībā sniegtajiem pakalpojumiem. 



22. 35.  

B.2. rīcības virziens. Sasniedzamība un dzīves 
vide reģionos 

B.2.1. uzdevums. Reģionālā sasniedzamība un transports 
pēc pieprasījuma 

Latvijā vidējais pārvietošanās laiks personai dienā ir 79,6 
minūtes (pilsētās un to svārstmigrācijas zonās 77,9 minūtes), 
savukārt vidējais pārvietošanās attālums – 29,6 km (pilsētās 
un to svārstmigrācijas zonās 20,4 km)4. Ņemot vērā būtisko 
atlīdzības atšķirību starp reģioniem, lai mazinātu emigrāciju 
no tiem, būtiski ir rast risinājumu ikdienas mobilitātei, kas 
dotu iespējas sasniegt Rīgu ikdienā 80-90 minūšu robežās, 
samazinot ceļā pavadīto laiku līdz Rīgai.  

 

Diskutējams, jo minētais laiks 77,9 minūtes būtiski samazina dzīves 
kvalitāti, kā arī  pārvietošanās ir jāveicina abos virzienos, kas jau arī 
notiek pašreiz, un ne tikai uz Rīgu. 

Izteikt redakcijā:  

Latvijā vidējais pārvietošanās laiks personai dienā ir 79,6 minūtes 
(pilsētās un to svārstmigrācijas zonās 77,9 minūtes), savukārt vidējais 
pārvietošanās attālums – 29,6 km (pilsētās un to svārstmigrācijas zonās 
20,4 km)5. Lai mazinātu emigrāciju, būtiski ir rast risinājumu ikdienas 
mobilitātei, kas dotu iespējas sasniegt metropoli un nacionālas nozīmes 
attīstības centrus ikdienā 80-90 minūšu robežās, kā arī darba vietas 
ārpus tiem, samazinot ceļā pavadīto laiku.  

 

23.  36. 

Turpmākā rīcība uzstādījuma ieviešanai saistāma ar valsts 
programmas izveidi ceļu sakārtošanai sadarbībā ar 
pašvaldībām un plānošanas reģioniem, nodrošinot novadu 
centru sasniedzamību. Ņemot vēra, ka valsts autoceļu tīkla 
attīstība ir saistīta ar administratīvo iedalījumu, tad turpmākās 
darbības šajā sakarā īstenojamas kontekstā ar administratīvi 
teritoriālās reformas īstenošanu. 

 

Izteikt redakcijā:  

Turpmākā rīcība uzstādījuma ieviešanai saistāma ar valsts programmas 
izveidi ceļu sakārtošanai sadarbībā ar pašvaldībām un plānošanas 
reģioniem, nodrošinot novadu centru - novada pilsētu un novada 
apdzīvoto teritoriju, kurās atrodas pilsētu un pagastu pārvaldes - 
sasniedzamību. Ņemot vērā, ka valsts autoceļu tīkla attīstība ir saistīta 
ar administratīvo iedalījumu, tad turpmākās darbības šajā sakarā 
īstenojamas kontekstā ar administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanu. 

 

 
 

 



24.  38.  

Lai nodrošinātu iedzīvotāju mobilitāti, nepieciešams atbalstīt 
pašvaldību ceļu tīklu gadījumos: 

 lai nodrošinātu novada centra sasniedzamību no 
novada teritoriālajām vienībām; 

Izteikt redakcijā:  

Lai nodrošinātu iedzīvotāju mobilitāti, nepieciešams atbalstīt pašvaldību 
ceļu tīklu gadījumos: 

 lai nodrošinātu novada centra un novada pilsētu sasniedzamību 
no novada teritoriālajām vienībām ; 

 

25. 40. 

B.3.1.uzdevums. Pašvaldību un plānošanas reģionu 
kapacitātes palielināšana viedai attīstības plānošanai un 
īstenošanai 

 

Izteikt redakcijā: B.3.1.uzdevums. Pašvaldību un plānošanas 
reģionu kapacitātes palielināšana viedai teritorijas attīstības 
plānošanai un īstenošanai 

 

26.  41. 

Tāpat pašvaldību teritorijas attīstības dokumentu izstrādē 
visbiežāk tiek izmantots ārpakalpojums, kas ne vienmēr 
nodrošina pilnvērtīgu saikni ar iedzīvotājiem attīstības 
plānošanas jautājumos 

Diskutējams. Izteikt redakcijā:  

Pašvaldību teritorijas attīstības dokumentu izstrādē pusē no gadījumiem 
tiek izmantots ārpakalpojums. Pilnveidojama prakse izstrādāt teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus ieinteresēto pušu līdzdarbībā.  

 

27. 42. 

Nepieciešams uzlabot pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu kvalitāti un savstarpējo saskaņotību, 
t.sk. sekmējot pašvaldību budžeta līdzekļu mērķtiecīgāku 
izmantošanu reģionālās politikas un teritorijai specifisku 
ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Šim mērķim paredzēts 
sagatavot metodisku materiālu teritorijas attīstītības 
plānošanas dokumentu veidošanai un rokasgrāmatu 
pašvaldību Apbūves noteikumu izstrādei, kas sekmēs 
normatīvisma mazināšanu un padarīs tos vieglāk lietojamus 
arī iedzīvotājiem un uzņēmējiem.   

Izteikt redakcijā:  

Nepieciešams uzlabot pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
procesu kvalitāti un plānošanas dokumentos noteiktā savstarpējo 
saskaņotību, t.sk. sekmējot pašvaldību budžeta līdzekļu mērķtiecīgāku 
izmantošanu reģionālās politikas un teritorijai specifisku ilgtermiņa 
mērķu sasniegšanai.  

Šim mērķim paredzēts sagatavot metodisku materiālu teritorijas 
attīstītības plānošanai līdzdarbībā, sekmējo pieeju “no apakšas uz 
augšu” un rokasgrāmatu pašvaldību Apbūves noteikumu izstrādei, kas 
sekmēs normatīvisma mazināšanu un padarīs tos vieglāk lietojamus arī 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.   



28.  42.  

Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar ES fondu 
atbalsta piesaisti un atbalsta sniegšanas nosacījumu izstrādi, 
kā arī normatīvā regulējuma pilnveidošanu attīstības un 
budžeta plānošanas sasaistei, pašvaldību attīstības 
programmu kvalitātes uzlabošanai. 

Atbalsta rezultātā plānots uzlabot visu pašvaldību un 
plānošanas reģionu kapacitāti attīstības un budžeta 
plānošanas, kā arī ekonomiku un ilgtspējīgu attīstību 
veicinošos jautājumos. 

Izteikt redakcijā:  

Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar ES fondu atbalsta 
piesaisti un atbalsta sniegšanas nosacījumu izstrādi ilgtermiņa 
stratēģiskajai plānošanai, kā arī vadlīniju izstrādei, lai pilnveidotu  
stratēģiskās plānošanas un attīstības un budžeta plānošanas sasaisti, un 
plānošanas procesu līdzdalībā uzlabošanai. 

Atbalsta rezultātā plānots uzlabot visu pašvaldību un plānošanas 
reģionu kapacitāti teritorijas attīstības plānošanas un budžeta 
plānošanas, kā arī ekonomiku un ilgtspējīgu attīstību veicinošos 
jautājumos. 

29. 43. 

Apriņķu (reģionālo) pašvaldību izveide valstī nav notikusi, 
un jautājums par apriņķu pašvaldību izveidošanu tika 
izvērtēts vietējās administratīvi teritoriālās reformas virzības 
kontekstā, secinot, ka reģionālo pašvaldību izveide nav 
nepieciešama. Ņemot vērā plānošanas reģionu darbību, 
reģionālajā līmenī ir saglabājami plānošanas reģioni, 
pilnveidojot to funkcionālo, finansiālo un pārvaldes statusu. 

 

Izteikt redakcijā:  

Dzēst pirmo rindkopu “Apriņķu (reģionālo) pašvaldību izveide valstī 
nav notikusi, un jautājums par apriņķu pašvaldību izveidošanu tika 
izvērtēts vietējās administratīvi teritoriālās reformas virzības kontekstā, 
secinot, ka reģionālo pašvaldību izveide nav nepieciešama.”  

Pamatnostādnēs jāietver apriņķu izveidošana un veselības, reģionāla 
mēroga infrastruktūras, plānošanas un atsevišķu izglītības organizācijas 
funkciju nodošanu apriņķiem. Pamatnostādnēs jāietver apriņķu budžetu 
autonomija, paredzot funkciju pārdalei adekvātu valsts budžeta 
ieņēmumu samazinājumu nododot šos līdzekļus apriņķiem. 

 

Kā pamats diskusijai par valsts pārvaldības otrā līmeņa izveidi-  
zinātnieku grupas sagatavoto materiāls Viedoklis sabiedriskai 
diskusijai “Latvijas Teritoriju attīstības pārvaldības reforma”  

Skat. https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4913-zinatnieki-izstradajusi-teritoriju-
atti-sti-bas-parvaldibas-reformas-piedavajumu 



 

30.  43. 

Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar:  

1. administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu un 
nepieciešamā normatīvā regulējuma izstrādi un 
piemērošanu; 

2. plānošanas reģionu funkcionālā, finansiālā un 
pārvaldes statusa nostiprināšanu. 

 

Izteikt redakcijā:  

Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar:  

1. administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu un nepieciešamā 
normatīvā regulējuma izstrādi un piemērošanu; 

2. otrā pārvaldības līmeņa funkcionālā, finansiālā un pārvaldes 
statusa nostiprināšanu. 

 

31.  43.  

Rezultātā plānots:  

 uzlabot pašvaldību administratīvi teritoriālo struktūru, 
paaugstinot pašvaldību finansiālo un funkcionālo 
kapacitāti;  

 uzlabot plānošanas reģionu finansiālo un funkcionālo 
kapacitāti. 

Rezultātā plānots:  

 uzlabot pašvaldību administratīvi teritoriālo struktūru, 
paaugstinot pašvaldību finansiālo un funkcionālo kapacitāti;  

- uzlabot otrā pārvaldības līmeņa finansiālo un funkcionālo 
kapacitāti. 

 

32. 43. 

B.3.3.uzdevums. Pašvaldību finanšu sistēmas 
pilnveidošana  

Saistībā ar pašvaldību lomu savas teritorijas izaugsmē 
nozīmīgs aspekts ir arī pašvaldību finanses – cik daudz 
līdzekļu ir pašvaldības rīcībā, ko iespējams novirzīt teritorijas 
attīstībai, un cik elastīgi pašvaldība var ietekmēt savu budžeta 
apjomu. 

Lai nodrošinātu, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
sistēmas ietvaros pašvaldībām piešķirtie līdzekļi tiktu 

Reģionāla attīstības fonda veidošana radīs papildus izdevumu 
slogu pašvaldību budžetiem. 

 

Priekšlikums (kā precedents) vērtējams no pašvaldību rīcības brīvības 
patstāvīgu lēmumu pieņemšanā – tiek ierobežota vietējo pašvaldību 
rīcības brīvības patstāvīgu lēmumu pieņemšanā. Pašvaldības 
iedzīvotāji vēlēšanās vērtē partiju solījumus par turpmākajos 4 gados 
veicamajām (nepieciešamajām) aktivitātēm. 

 



izmantoti pēc iespējas lietderīgāk (mērķtiecīgāk) pašvaldības 
izaugsmes veicināšanai, nepieciešams noteikt, ka daļa no 
piešķirtā finansējuma pašvaldībām ir jāizlieto 
uzņēmējdarbību vai sniegto pakalpojumu efektivitāti 
veicinošiem projektiem. Šim nolūkam nepieciešams grozīt 
normatīvo regulējumu par pašvaldību budžetiem.  

Lai motivētu pašvaldības, kas ir maksātājas pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā, nepieciešams noteikt, ka no 
pašvaldību budžetu pieauguma tiek izveidots reģionālās 
attīstības fonds vairāku pašvaldību kopīgiem projektiem. 
Tādējādi pašvaldības, kas veic iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā, varētu saņemt atpakaļ vismaz daļu 
iemaksātā finanšu apjoma (finanšu stimuli). Tāpat arī 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas saņēmējiem būtu 
jābūt izvēlei – veikt individuāli noteiktos ieguldījumus vai arī 
veikt iemaksas reģionālās attīstības fondā, kur reģiona 
ietvaros tiktu veikti nepieciešamie ieguldījumi 
uzņēmējdarbību vai sniegto pakalpojumu efektivitāti 
veicinošajos projektos. 

Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar grozījumu 
veikšanu normatīvajos aktos, kas reglamentē pašvaldību 
finanses. 

Dokumentā tiek norādīts uz pašvaldību ieņēmumu pieaugumu, bet 
netiek teikts, ka pašvaldību izdevumu pieaugumu regulāri rada 
valdības pieņemtie lēmumi, piemēram, minimālās algas celšana un 
pedagogu darba algas likmes palielināšana, papildus uzdevumu 
uzlikšana, piemēram, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra 
izveide un uzturēšana u.t.t. 

 

Saskaņā ar nodokļu ieņēmumu tendencēm un prognozes pēc nodokļu 
reformas pieņemšanas, vērojams, ka salīdzinot ar 2017.gadu, 
pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma temps 2018.-2021.gadam ir 
stipri zemāks nekā valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta 
pieauguma, pat atpaliekot no prognozētās inflācijas pieauguma (skat. 
grafikus). 

 

Neskaidrības rada turpmākie valdības lēmumi attiecībā uz speciālo 
dotāciju, lai nodrošinātu pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu 
īpatsvaru kopbudžeta nodokļu ieņēmumos 19,6% apmērā. 

Likuma “Par pašvaldībām” 7.panta trešajā daļa noteikts, ka “Nododot 
pašvaldībām jaunas šā likuma 15.pantā paredzētās autonomās 
funkcijas, kas saistītas ar izdevumu palielināšanos, likumā, kas nosaka 
šo funkciju izpildes kārtību, vienlaikus jānosaka pašvaldībām jauni 
ienākumu avoti.” 

Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pants nosaka, ka “Pašvaldības 
savus budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot 
"Likumu par budžetu un finanšu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", 
kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Valsts pārvaldes 



institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu izstrādāšanā un 
izpildē, ja tas nav paredzēts likumā.” 

 

Reģionālās attīstības fondā jānovirza daļa no uzņēmuma ienākuma 
nodokļa ieņēmumiem, kurus starp pašvaldību reģioniem varētu dalīt 
ņemot vērā IKP, nodarbinātības, darba samaksas un demogrāfijas 
rādītājus, kā arī valsts attīstības budžets 

Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 
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B.3.5.uzdevums. Paplašināt teritoriālās statistikas klāstu 
un ieguves iespējas  

 

Bez minētā nepieciešams nodrošināt pēc iespējas 
automatizētu statistikas ievākšanu, apstrādi un publicēšanu, 
izmantojot programmsaskarnes (API), piemēram, auto 
kustības intensitāti mērīt ar sensoriem, finanšu atskaites 
automātiski izgūt no grāmatvedības programmām. 

Turpmākā rīcība:  

1. priekšlikumu sagatavošana sadarbībā ar LPS un CSP par 
nepieciešamajiem statistikas datiem pēc iespējas zemākā 
detalizācijas līmenī, atspoguļojot datus pašvaldību līmenī 
(republikas pilsētu un novadu, kā arī to pagastu, pilsētu līmenī), kā 
arī risinājumu rašana nepieciešamo datu nodrošinājumā; 

 

Izteikt teikumu redakcijā:: 

Bez minētā nepieciešams nodrošināt pēc iespējas automatizētu statistikas 
ievākšanu, apstrādi un publicēšanu, piemēram, auto kustības intensitāti 
mērīt ar sensoriem, finanšu atskaites automātiski izgūt no grāmatvedības 
programmām. 

API ir servera aplikācija/serviss, kas atbild uz konkrētiem vaicājumiem. Tas 
spējīgs atgriezt datus, bet tas nespēj ievākt pats datus no sensoriemte 
jāmeklē meklē risinājumus, kādā veidā un ar kādām metodēm automatizēti 
izgūt datus.  

 

Teikumu izteikt redakcijā 

Turpmākā rīcība:  

1. priekšlikumu sagatavošana sadarbībā ar LPS un CSP par 
nepieciešamajiem statistikas datiem pēc iespējas zemākā detalizācijas 
līmenī, atspoguļojot datus pašvaldību līmenī (republikas pilsētu un novadu, 



kā arī to pagastu, pilsētu un ciemu līmenī), kā arī risinājumu rašana 
nepieciešamo datu nodrošinājumā; 

Kur vien tas iespējams, dati par ciemiem arī ir ļoti svarīgi.  

 

 

 

33. 45. 

B.3.6.uzdevums. Plašākas sabiedrības iesaiste reģionālās 
politikas mērķu sasniegšanā 

Vienlaikus ir būtiski ieviest “līdzdalības budžetu”, ļaujot 
pašvaldību iedzīvotājiem piedalīties lēmumu pieņemšanā par 
nepieciešamajām izmaiņām pašvaldībā un nepastarpināti 
izlemt par pašvaldības finansējuma sadales prioritātēm 
(sagatavojot priekšlikumus projektu idejām). 

 

Turpmākā rīcība saistīta ar nepieciešamo izmaiņu 
normatīvajos aktos veikšanu līdzdalības budžeta ieviešanai 
Latvijā,… 

Izteikt redakcijā 

Vienlaikus ir būtiski iepazīstināt pašvaldības un iedzīvotājus ar 
“līdzdalības budžeta” veidošanas principiem, ļaujot pašvaldību 
iedzīvotājiem piedalīties lēmumu pieņemšanā par nepieciešamā 
finansējuma sadali prioritātēm un nepastarpināti izlemt par realizāciju 
(sagatavojot priekšlikumus projektu idejām). 

 

Turpmākā rīcība saistīta ar nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņu, lai 
pašvaldībām būtu iespēja paredzēt līdzdalības budžeta aktivitātes, tālāk 
kā tekstā 

 

Lūdzam skaidrot, vai “līdzdalības budžetu” paredzēts nodalīt atsevišķi 
no Latvijas Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības 
programmas atbalstu vietējo rīcības grupu stratēģiju un projektu 
īstenošanai? Ja jā, tad kā tiks nodrošināta aktivitāšu nepārklāšanās? 

Nav skaidra līdzdalības budžeta ieviešanas un finansēšanas kārtība. 
Precizēt vai izslēgt! 



Šim uzdevumam nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 

34. 47. 

B.3.7.uzdevums. Pašvaldības administratīvo un 
pakalpojumu sniegšanas procesu modernizācija un 
digitalizācija, digitālo risinājumu koplietošana  

(…) 

Rezultātā plānots:  

1. palielināt pašvaldību skaitu, kas izmanto koplietošanas 
pakalpojumus, tai skaitā unificētos pakalpojumus;  

2. palielināt klientu skaitu, kas apkalpoti elektroniski 
neklātienē no kopējā pašvaldības sniegto pakalpojumu skaita;  

3. izstrādāt Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmu, 
izveidojot iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldības 
institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu risinājumu 
valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšanai. 

6. Rīcības virzienu uzdevumi, to izpildes termiņš un 
atbildīgā/līdzatbildīgā institūcija  

… 

Lai sasniegtu deklarēto mērķi: “Palielināt pašvaldību skaitu, kas 
izmanto koplietošanas pakalpojumus, tai skaitā unificētos 
pakalpojumus” no sākuma ir nepieciešams unificētos pakalpojumus 
elektronizēt – padarīt pieejamus e-pakalpojumu formā. Pašlaik ne 
esošo ERAF projektu ietvaros, ne nākamā perioda ERAF projektu 
ietvaros unificētos pakalpojumus elektronizēt netiek paredzēts. 

Arī šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams atjaunot VARAM 
izveidotā pašvaldību IKT kompetenču centru tīkla darbību un 
vadošajiem pašvaldību IKT kompetenču centriem paredzēt 
finansējumu viedo tehnoloģiju attīstības projektu realizācijai 
nākošajā ERAF plānošanas periodā. 

35. 
48.-
52. 

6. Rīcības virzienu uzdevumi, to izpildes termiņš un 
atbildīgā/līdzatbildīgā institūcija  

… 

Lūdzam salāgot uzdevumu izpildei nepieciešamo dokumentu izstrādes 
termiņus ar nākamo plānošanas periodu, kurš sāksies 2021.gada 
1.janvārī, kā arī svītrot LPS nesaskaņotos Uzdevumus un to 
finansējuma avotus, izdiskutēt saskaņošanas sanāksmē pēc 
pamatnostādņu teksta saskaņošanas. 



 
 
 
 
 
 
Pašvaldību iebildumi un priekšlikumi par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektu 
 

1. Rēzeknes novads 
2. Rīgas pilsēta 
3. Valmieras pilsēta 
4. Bauskas novads 
5. Alūksnes novads 
6. Gulbenes novads 
7. Liepājas pilsēta 
8. Siguldas novads 
9.  Salas novads 
10.  Ķekavas novads 
11.  Ventspils pilsēta 

 
1. Rēzeknes novads 

Rēzeknes novada pašvaldība iesniedz sekojošus priekšlikumus Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam 
projektam: 

1) Dokumenta 11. lpp. otrās rindkopas formulējums punktā A ir šāds:  
“lai mazinātu reģionālās attīstības atšķirības, investīciju atbalsts reģionālās attīstības veicināšanai tiks piešķirts, kā 
kritēriju izmantojot reģionālo IKP uz vienu iedzīvotāju, lielāko finansējuma apjomu paredzot reģionam ar mazāko 
reģionālo IKP uz vienu iedzīvotāju (t.i., tematiskā koncentrācija mazāk attīstītajiem reģioniem attiecībā uz 
ieguldījumiem uzņēmējdarbības veicināšanā)”. Uzskatām, ka formulējumā ir jādzēš frāze “attiecībā uz ieguldījumiem 



uzņēmējdarbības veicināšanā”, jo ne tikai pašvaldību tiešie ieguldījumi uzņēmējdarbības atbalsta veicināšanā, bet arī 
pašvaldību netiešie ieguldījumi uzņēmējdarbības veicināšanā, kas ir pakalpojumu efektivitātes uzlabošana reģionos 
(B apakšmērķis), tai skaitā pašvaldības pakalpojumu ēku energoefektivitātes uzlabošana, publiskās ārtelpas , pašvaldību 
ceļu u.c. pašvaldības pakalpojumu attīstība nozīmīgi ietekmē uzņēmējdarbības vides veidošanos reģionos un IKP 
pieaugumu. 

2) Pamatojoties uz to, ka dokumenta 4.attēls (11.lpp.) atspoguļo IKP izmaiņas paredzot atšķirīgus pieaugumus pa 
reģioniem un koeficientus finansējuma piesaistei, rosinām pēc šāda pat principa plānot individuālo programmu 
sasniedzamos rezultatīvos rādītājus – diferencētus pa reģioniem, jo objektīvu faktoru ietekmē katram reģionam 
IKP pieauguma tempi Latvijā ir atšķirīgi, kā arī ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits būtiski atšķiras pa reģioniem. 

3) Rosinām dokumenta sadaļu B.2.5. uzdevums. Pašvaldību publiskās ārtelpas, dabas un kultūras mantojuma attīstība 
papildināt ar informāciju par iekšējo ūdeņu (upju un ezeru) nozīmīguma aprakstu, jo šis resurss ir ne mazāk 
svarīgs un attīstāms kā Baltijas jūras piekraste, uz kuru ir akcents aprakstā. Rosinām papildināt plānoto ieguldījuma 
virzienu Baltijas jūras piekrastē un izteikt šo šādā redakcijā: “- piekļuves infrastruktūras uzlabošana un izveide Baltijas 
jūras piekrastē un iekšējos ūdeņos sabalansētai apmeklētāju plūsmas regulēšanai, ievērojot universālā dizaina 
principus;”. 

4) Rosinām dokumenta sadaļu B.2.5. uzdevums. Pašvaldību publiskās ārtelpas, dabas un kultūras mantojuma attīstība 
papildināt ar vides aizsardzības, komunālās saimniecības ieguldījumu (atkritumu apsaimniekošana, ūdens, 
siltuma apgāde u.tml. komunālā infrastruktūra ) virzieniem, jo tie netiek dokumentā atspoguļoti vispār, lai gan 
Latvijas pašvaldībās ir nepieciešamas investīcijas arī šajās jomās.  

5) Joprojām valstiski nav rasts risinājums īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekotāju saimnieciskās darbības 
atbalstam, jo paredzot ierobežojumus zemju apsaimniekošanā, nepieciešams paredzēt arī attīstības un/vai atbalsta 
virzienus, jo citādāk saimnieciskās darbības tiek ierobežotas lielās platībās – Rēzeknes novadā īpaši – Lubāna mitrājs 
un Rāznas dabas parks, bet līdzvērtīgs atbalsta mehānisms no valsts netiek piedāvāts. Rosinām iestrādāt papildus 
uzdevumu kā atbalsta instrumentu tieši privātā sektora īpaši aizsargājamo dabas teritoriju zemju īpašniekiem. 

6) Rosinām dokumentā iestrādāt veselības un sociālās aprūpes investīciju projektu finansējuma piesaistes 
uzdevumu, jo šīs jomas nav ietvertas nevienā no uzdevumiem, lai gan pašvaldības uztur un attīsta minēto jomu 
infrastruktūru un sniedz pakalpojumus.  



Energoefektivitātes investīciju projekti nav vienīgie minētās jomas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie projekti, 
tādēļ svarīgi ir iestrādāt papildus uzdevumu visa veida veselības un sociālās aprūpes iestāžu attīstības projektu 
īstenošanai (piemēram, infrastruktūras pārbūvei, aprīkojuma iegādei utml.). 
 
 

 
 

2. Rīgas pilsēta 
 
 

Nr. 
p.k. Lpp. Esošā redakcija Iebildumi/ priekšlikumi 

1. 6. 

Reģionālās politikas galvenais mērķis ir radīt 
priekšnosacījumus visu reģionu ekonomiskā potenciāla 
attīstībai un atšķirību mazināšanai, paaugstinot iekšējo un 
ārējo konkurētspēju.. 

Pamatnostādnēs noteiktajai reģionu atšķirības mazināšanai ir pārsvarā 
fokuss uz Latgales reģionu, lai manāmi celtu šī reģiona līmeni un 
veicinātu nevienlīdzības mazināšanu, taču uz tā pamata tiek “atstāti 
novārtā” pārējie, īpaši Rīgas reģions, kas būtiski “bremzēs” tā tālāko 
attīstību un ievērojami samazinās ārējo konkurētspēju. Rīgai kļūstot 
spēcīgākai starptautiski, iegūs arī Latvija kopumā. 

2. 6. 

ii. atbalsts tiks sniegts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 
2030.gadam (turpmāk – “Latvija 2030”) noteiktajām reģionālās 
politikas mērķteritorijām: attīstības centriem, lauku teritorijām, Rīgas 
metropoles areālam, … 

 

 

 

Balstoties uz jaunajās pamatnostādnes projektā teikto, ka “atbalsts tiks 
sniegts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam 
(turpmāk – “Latvija 2030”) noteiktajām reģionālās politikas 
mērķteritorijām: attīstības centriem, lauku teritorijām, Rīgas 
metropoles areālam, …”, jāteic, ka šis atbalsts tiek plānots ievērojami 
mazs, kas nekādi neveicinās “Latvija 2030” izvirzīto mērķu virzību: 

 Rīgai jākļūst par nozīmīgu kultūras, biznesa un tūrisma centru Ziemeļeiropā 
[35] 

 Pretstatā pašreizējai monocentriskai apdzīvojuma struktūrai, ir jāattīsta 
policentriska apdzīvojuma struktūra, ko veidotu savstarpēji pakārtoti un 
saistīti dažāda līmeņa attīstības centru tīkli, tajā pašā laikā nevājinot Rīgas 
kā metropoles pozīcijas. [312] 



 Rīgai kā Ziemeļeiropas mēroga metropolei ir jāveicina uz zināšanām, 
inovācijām un kompetenci balstīta attīstība, iekļaujoties starptautiskajos 
izglītības, zinātnes tīklos un uzņēmējdarbības klasteros, kā arī jāstiprina tās 
pārvaldes, reprezentācijas (starptautisku organizāciju pārstāvniecības, 
augstākā līmeņa valsts pārvaldes institūcijas u.c.) un „vārtu” (lidosta, osta) 
funkcijas. [346] 

 

Lūdzam VARAM skaidrot radušos nekonsekvenci starp “Latvija 2030” 
un Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektu. 

3. 6. 

 

Priekšroka un lielāks atbalsts tiks sniegts reģioniem ar augstākām 
reģionālās attīstības atšķirībām, diferencējot atbalstu atbilstoši IKP 
līmenim;  

 

IKP kā raksturojošais rādītājs tikai daļēji informē par situāciju teritorijā. ES paredz 
dažādot pieeju, piemēram, izmantot Eiropas Sociālā Progresa indeksu. Lai ES 
piedāvātās investīcijas tiktu investētas tajos projektos, kur vislielākā nepieciešamība, 
aicināt paplašināt izvērtējuma kritērijus atbalsta teritoriju noteikšanai. 

 

Kaut arī Rīga un Rīgas plānošanas reģions dominē daudzos sociālekonomiskajos 
rādītājos, nepieciešams stiprināt Rīgas plānošanas reģiona starptautisko konkurētspēju. 
Ņemot vērā, ka Rīgas plānošanas reģionā dzīvo vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju un 
tas veido ap 69% valsts IKP, Rīgas starptautiskā konkurētspēja atpaliek no 
līdzvērtīgām pilsētām – tās IKP sastāda tikai 70% no Baltijas jūras reģiona pilsētu 
vidējā IKP un Rīgas metropoles areāla IKP arī pieaug lēnāk nekā Tallinas un Viļņas 
IKP nepieciešams uzlabot mobilitātes iespējas Rīgas metropoles areālā, nodrošinot gan 
tuvāko Pierīgas pašvaldību, gan lauku teritoriju sasaisti ar Rīgas pilsētu, radot jaunas 
iespējas nodarbinātībai ne vien Rīgā un Pierīgā, bet arī laukos. Dzelzceļa satiksmes 
uzlabošana (jauni elektrovilcieni, dzelzceļa stacijas kā vietējās mobilitātes punkti un 
jaunu staciju izveide, dzelzceļa līniju elektrifikācija, kas kravas tranzītā uz ostām ļautu 
izmantot elektrolokomotīves dīzeļlokomotīvju vietā, apvedceļa izbūve dzelzceļa 
bīstamo kravu novirzīšanai no Rīgas centra uz Daugavas kreiso krastu, dzelzceļa 
satiksmes atjaunošana Ērgļu virzienos un pasažieru pārvadājumu atjaunošana 
Bolderājas virzienā), kā arī satiksmes uzlabošanas projekti (Rīgas Ziemeļu transporta 
koridors) kalpotu par katalizatoru gan jaunu ražošanas un pakalpojumu objektu un 
teritoriju attīstībai, gan palielinātu iedzīvotāju mobilitāti, īpaši laukos, ļaujot aktīvāk 
iesaistīties ekonomiskajos procesos. 



4. 21. 

1. A.1.4.uzdevums. Atbalsts reģionālajiem 
projektiem – reģionālās attīstības fonda izveide no 
pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumiem. 

2. Līdz ar to, tautsaimniecībai turpinot attīstīties, 
veidojas resursu pieaugumus, ko būtu iespējams 
izmantot reģionu specifiskiem risinājumiem. Lai 
šos papildus līdzekļus pēc iespējas mērķtiecīgāk 
izmantotu, nepieciešams daļu (%) no pašvaldību 
nodokļu (IIN, NĪN) pieauguma reģionā (kopā ar 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu 
(turpmāk – PFIS)) rezervēt reģionālā mērogā, 
veidojot reģionālās attīstības fondu. 

Nepiekrītam, ka reģionālās attīstības fonda izveidei būtu jābalstās uz IIN, NĪN 
pieauguma līdzekļu pārdali. Šāda fonda izveide būtu jāskatās kontekstā ar pašvaldības 
izlīdzināšanas fondu. Piemēram daļu no Rīgas iemaksām pašvaldības izlīdzināšanas 
fondā, attiecināt uz Rīgas plānošanas reģiona attīstības fondu.  

Reģionālās attīstības fonda izveidē būtu ņemama vērā arī svārtsmigrācija un tās 
ietekmē iekasētais IIN, lai par pakalpojumu maksātu lietotāji. 

5. 27.-28. 

3. 2016.gadā ir izveidota Latgales speciālā 
ekonomiskā zona. Mērķis ir veicināt Latgales 
reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanai 
un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu 
radīšanai. Uzņēmumi, kas plāno attīstīt savu 
saimniecisko darbību Latgales reģionā un veikt 
ieguldījumus attiecīgajā Latgales SEZ teritorijā, 
sākot ar 2017.gada 2.janvāri var pretendēt uz 
uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidēm 80 procentu apmērā. 
Latgales SEZ kopējā teritorija paredzēta līdz 72 
735 ha jeb 5% no Latgales kopējās teritorijas – tā 
pastāvēs līdz 2035.gada 31.decembrim. 

Latgales reģiona attīstībai jau tiek veikti ievērojami ieguldījumi – 
izveidota Latgales speciālā ekonomiskā zona, tādēļ šo ir būtiski ņemt 
vērā finansējuma dalīšanā pa reģioniem. 



6. 29. 

OECD secina, ka mājokļu apstākļi Latvijā ir slikti, un mājokļu par 
pieņemamu cenu trūkums Rīgas reģionā un citās pilsētās ar labām 
nodarbinātības iespējām kavē labāku darbavietu atrašanu. Šis apstāklis 
daļēji ir iemesls reģionālajām bezdarba atšķirībām. 

Līdz ar to ir nepieciešams veidot ilgtspējīgu atbalsta modeli 
Latvijas iedzīvotajiem kvalitatīvam un pieejamam 
(mājokļa izdevumi nepārsniedz 30% no mājsaimniecības 
ienākumiem) īres mājoklim Latvijas reģionos.  
Atbalstu paredzēts sniegt īres namu būvniecībai visā valsts teritorijā, 
izņemot Rīgu un Jūrmalu.  

Lielas pretrunas – ja OECD pētījums liecina, ka mājokļu apstākļi ir 
slikti, kā arī trūkst to pieejamība par pieņemamu cenu, kas līdz ar to kavē 
advancētu speciālistu iekļaušanos darba tirgū – kādēļ noteiktais atbalsta 
tiek izslēgta Rīga? Šī gada Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
organizētajā seminārā mājokļu pieejamība no visiem dalībniekiem tika 
izteikta kā ļoti būtiska problēma, kas veicina “spēcīgu” speciālistu 
aizplūšanu. 

7. 
1.pielikums – 
6.lpp 

Esošā situācija (1.pielikums) 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja atpaliek no līdzvērtīgām pilsētām – 
tās IKP sastāda tikai 70% no Baltijas jūras reģiona pilsētu vidējā IKP. 
Rīgas metropoles areāla IKP arī pieaug lēnāk nekā Tallinas un Viļņas 
IKP. 

Rindkopā skaidri pateikts, ka Rīgas starptautiskā (t.i. ārējā) 
konkurētspēja atpaliek no līdzvērtīgām pilsētām, līdz ar to uzskatām, ka 
pamatnostādnēs plānotais līdzekļu sadalījums nav pietiekams tiem 
izaicinājumiem un uzdevumiem, kas definēti Rīgai “Latvija 2030”.  

8. 
1.pielikums −  
14.lpp 

Dati par iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo statistiskajos reģionos 
liecina, ka laikā no 2000.-2017.gadam iedzīvotāju skaits visvairāk 
samazinājies Rīgas statistiskajā reģionā (Rīgas pilsētā) – par 84 
228, otrajā vietā ierindojas Latgale ar 68 247 iedzīvotāju 
samazinājumu. 

Vislielākais negatīvais dabiskais pieaugums ir Latgales reģionā – 
samazinājums par 52 556 iedzīvotājiem, kam seko Rīgas reģions 
(Rīga) ar 44 182 iedzīvotāju samazinājumu. 

Šī ir ļoti būtiska tendence, kas jāņem vērā. Rīgas kā starptautiski 
konkurētspējīgas metropoles priekšnoteikums ir iedzīvotāju skaita 
saglabāšana un pat palielināšana, lai šeit varētu ienākt starptautiskās 
komercorganizācijas un to reģionālie centrālie biroji, tādējādi veicinot 
gan Rīgas metropoles areāla gan arī visas Latvijas IKP pieaugumu.  

9. 

  Vienlaikus, kaut arī Rīga un Rīgas plānošanas reģions dominē daudzos 
sociālekonomiskajos rādītājos, nepieciešams stiprināt Rīgas plānošanas reģiona 
starptautisko konkurētspēju. Kā atzīts pētījumos, viena no Latvijas izcilības jomām 
pasaules mērogā ir kultūra, īpaši mūzika, līdz ar to mērķtiecīgi ieguldījumi kultūras 
objektu infrastruktūrā Rīgā paaugstinātu gan visa Rīgas  plānošanas reģiona, gan 
Latvijas konkurētspēju un IKP radītājus, stimulējot gan kultūras tūrismu, gan Latvijas, 
kā valsts atpazīstamību pasaulē. 

 



3. Valmieras pilsēta 
I Informēju, ka Valmieras pilsētas pašvaldība ir iepazinusies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izstrādāto Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektu (turpmāk – projekts), un neatbalsta tā virzību 
apstiprināšanai esošajā redakcijā, izsakot šādus iebildumus: 
1.     Projekta 3.1.sadaļā "Atbalsta modelis reģionālās politikas mērķteritorijām" ir norādīts, ka attiecībā uz ieguldījumiem 
uzņēmējdarbības veicināšanā, lai mazinātu reģionālās atīstības atšķirības, investīciju atbalsts reģionālās attīstības veicināšanai 
tiks piešķirts, kā kritēriju izmantojot reģionālo IKP uz vienu iedzīvotāju, lielāko finansējuma apjomu paredzot reģionam ar 
mazāko reģionālo IKP uz vienu iedzīvotāju. Ņemot vērā, ka Rīgas reģionā ir koncentrēts lielākais darbspēka apjoms, kā arī 
lielākais uzņēmumu un finansējuma apjoms, uzskatām, ka atbalstāma ir investīciju atbalsta apjoma diferencēšana Rīgas 
reģionam un pārējai Latvijas teritorijai. Papildus norādām, ka atbalsta apjoma diferencēšana reģionālā griezumā negarantē 
finansējuma ieguldīšanu ilgstpējīgos un ekonomiski efektīvos projektos; 
2.     Projekta 5.sadaļas "Rīcības virzieni un uzdevumi" (turpmāk – 5.sadaļa) A.1.2.uzdevumā "Ieguldījumi pamtlīdzekļos 
esošu/ jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai" norādīts, ka investīciju piesaistei reģionos nepieciešams atbasta instruments 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Norādām, ka papildu investīciju piesaiste ir nozīmīga ne tikai mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, bet arī lielajiem  uzņēmumiem, kas veido lielāko IKP reģionos. Norādām, ka atbalsta pieejamības 
diferencēšana noteiktu atbalsta programmu ietvaros atkarībā no uzņēmuma lieluma nav atbalstāma. Vienlaikus norādām, ka 
atbalsta intesitātes diferencēšana atbilstoši ES līmeņa normatīvajos aktos noteiktajam atbalsta programmu ietvaros būtu 
atbalstāma; 
3.     Projekta 5.sadaļas A.1.4.apakšuzdevumā "Atbalsts reģionālajiem projektiem – reģionālās attīstības fonda izveide no 
pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumiem" norādīts, ka finansējuma pastāvīguma nodrošināšanai un papildu finansējuma 
avota nodrošināšanai reģionos plānots veidot reģionālās attīstības fondu (turpmāk – Fonds), kura finansējuma avots ir noteikta 
daļa pašvaldību nodokļu (iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis) un pašvaldību budžeta iemaksas. 
Fonda finansējumu plānots izlietot gan pāsvaldību, gan uzņēmumu iensiegto projektu īstenošanai, un par finansējuma 
piešķiršanu noteiktiem projektiem lemttiesīga būs plānošanas reģiona attīstības padome (turpmāk – Padome). Iebilstam pret 
Fonda un attiecīgās atbalsta programmas izveidi, jo: 
 
3.1.    pašvaldību ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākumu nodokļa, kā arī pašvaldību budžeta 
apmērs Latvijā ir ļoti atšķirīgs, tādējādi nav saprotams, kā Fonda finansējuma piesaistē tiks ievērots vienlīdzības princips; 



3.2.    tāpat nav saprotams, kāds princips tiks ievērots Fondā pieejamā finansējuma sadalē, ņemot vērā augstāk minēto iemaksu 
apmēra atšķirību; 
3.3. trūkst informācijas par to, kāda tipa projekti un kādā apmērā tiks atbalstīti; 
3.4.    papildus norādām, ka tiesības lemt par finansējuma piešķiršanu noteiktiem pašvaldību projektiem nav adekvāti piešķirt 
Padomei, jo tā var nebūt kompetenta par jomām, kurās katrai administratīvajai vienībai (t.sk., novadam, pilsētai) finansējumu 
nepieciešams ieguldīt. Tiesības lemt par finansējuma ieguldījumu administartīvajās vienībās nepieciešams atstāt attiecīgās 
administartīvās vienības kompetencē; 
3.5.    papildus norādām, ka uzdevuma aprakstā norādīts, ka laikā no 2016. līdz 2018.gadam pašvaldību ieņēmumi ir pieauguši 
par 475 milj. eiro, un daļu šo ieņēmumu nepieciešams novirzīt Fondam, taču trūkst informācijas par nepārtraukti 
pieaugošajiem pašvldību izdevumiem, kas nepieciešami gan pakalpojumu (t.sk., izglītības, veselības aprūpes, utt.) 
nodoršināšanai, gan infrastrūktūras sakārtošanai, kā arī trūkst detalizētas informācijas par ieņēmumu pieauguma avotiem 
(izņemot pieaugošo iedzīvotāju ienākumu nodokļa apmēru); 
4.     Neatbalstām projekta 5. sadaļas A.1.6.uzdevuma "Pašvaldību garantiju instrumenta attīstība" izveidi, jo: 
4.1.    daļa pašvaldību jau šobrīd novirza noteiktu daļu sava budžeta un sniedz atbalstu uzņēmumiem granta veidā; 
4.2.    uzdevuma aprakstā ietvertā atbalsta shēma neatbilst finansējuma ieguldīšanas lietderīguma un efektivitātes principiem. 
Aprakstā norādītā shēma paredz pašvaldības garantijas izsniegšanu to uzņēmumu plānotajām kredītsaistībām noteiktā apjomā, 
kuru aizdevuma pieteikumu nepietiekama seguma dēļ noraidījušas gan komercbankas, gan Altum, kā nosacījumi aizdevuma 
piešķiršanai salīdzīnājumā ar komercbankām ir atviegloti. Līdz ar to atbalsta programma paredz pašvaldības finansējuma 
ieguldīšanu augsta riska un nestabilos uzņēmumos un projektos; 
5.     Projekta 5. sadaļas A.1.7.uzdevums "Pašvaldību aizņēmumu Valsts kasē nosacījumu pilnveidošana" neietver detalizētu 
informāciju par šī brīža aizdevumu situāciju, kā arī neietver informāciju par aizdevuma piešķiršanu visām ar projektu 
saistītajām izmaksām, t.sk., neattiecināmajām izmaksām, kas nereti sastāda būtisku projekta finansējuma apjomu un ir 
nepieciešamas veiksmīgai projekta realizācijai un plānoto mērķu sasniegšanai; 
6.     Projekta 5.sadaļas A.2.1.uzdevumā "Cilvēkresursu piesaiste – ieguldījumi darba algās" aprakstā nav norādīts, vai plānotās 
ar LEADER pieeju ieviestās atbalsta programmas ietvaros esošais darba algu fonds būs pieejams arī nacionālas un reģionālas 
nozīmes pilsētām; 
7.     Neatbalstām 5.sadaļas A.2.2.uzdevuma "Nodokļu risinājumi darba algu atbalstam Latgales reģionā" izveidi iepriekš 
minēto argumentu dēļ (skat. 1.iebildumu). Tā vietā aicinām nodrošināt vienlīdzīgu pieeju atbalsta programmu izveidē visā 



Latvijas teritorijā un ievērot finansējuma ieguldīšanas lietderības un ilgtspējas principus, un A.2.2.udevumam plānoto 
finansējumu integrēt A.2.1.uzdevumā, un izveidot vienu kvalitatīvu atbalsta programmu, kuras ietvaros ir pieejams 
finansējums darba algu fondam; 
8.     Projekta 5. sadaļas A.2.3.uzdvumā "Mājokļu pieejamība darba spēkam reģionos" aprakstā norādīts, ka pašvaldībai 
piederošu īres namu būvniecībai plānots izveidot atbalsta programmu, kuras ietvaros pašvaldībām tiks piešķirts ilgtermiņa 
Valsts kases aizdevums līdz pat 30 gadiem. Norādām, ka kopumā atbalstām šādas atbalsta programmas izveidi, ņemot vērā 
reģionālas nozīmes pilsētās esošo mājokļu pieejamības problēmu, taču, ņemot vērā reģionos esošo iedzīvotāju maksātspēju, 
aicinām izvērtēt iespēju atbalsta programmas ietvaros pašvaldībām Valsts kases ilgtermiņa aizdevumu piešķirt uz termiņu 
līdz 40 gadiem; 
9.     Projekta 5.sadaļas B 1.3.uzdevuma "Viedas pašvaldības – pakalpojumu efektivitātes uzlabošana" aprakstā ir norādīts, ka 
viedo tehnoloģiju ieviešanai pašvaldībās plānotais pieejamais finansējums ir 30 milj. eiro. Ņemot vērā viedo tehnoloģiju 
ieviešanas izmaksas, kā arī pašvaldību interesi par viedo tehnoloģiju ieviešanu, aicinām attiecīgajai atbalsta programai plānot 
lielāku pieejamā finansējuma apjomu; 
10.  Projekta 5. sadaļas B.2.1. uzdevuma "Reģionālā sasniedzamība un transports pēc pieprasījuma" aprakstā ir norādīts, ka 
valstī kopumā plānots nodrošināt dzelceļu kā sabiedriskā transporta "mugurkaulu", un nodrošināt iespēju reģionālas nozīmes 
centros dzīvojošo iedzīvotāju iespējas sasniegt Rīgu 90 minūšu laikā, taču: 
10.1. trūkst detalizēta esošās situācijas izvērtējuma, kā arī informācijas par cita veida transportlīdzekļu un transporta tīkla un 
savienojumu modernizēšanu, īpaši ņemot vērā ierobežoto dzelzceļa līniju skaitu un tā pieejamību; 
10.2. trūkst informācijas par to, ar kādiem pasākumiem tiks panākta Rīgas sasniedzamība 90 minūšu laikā; 
10.3. trūkst informācijas par pasākumiem nepieciešamo finansējumu; 
10.4. trūkst informācijas par pašvaldību lomu transporta tīkla sakārtošanā; 
10.5. trūkst informācijas par pasākumu ieviešanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo laika periodu, jo, ņemot vērā projekta 
darbības laiku (t.i., no 2021. līdz 2027.gadam), pastāv pamatotas bažas par spēju tik īsā laikposmā modernizēt dzelzceļa tīklu 
un citus transportlīdzekļus, lai nodrošinātu iepriekšminēto Rīgas sasniedzamību 90 minūšu laikā; 
11.  Projekta 5. sadaļas B.2.2. uzdevuma "Valsts vietējās nozīmes ceļu attīstība" aprakstā trūkst informācijas par 
atbalsta pasākumam nepieciešamo finansējuma apjomu, atbalsta programmas plānoto ieviešanas shēmu, pašvaldību lomu 
un pašvaldību ieguldījumu tajā; 



12.  Aicinām izvērtēt iespēju 5. sadaļas B.2.3.uzdevuma "Rīgas un Pierīgas mobilitātes uzlabošana" aprakstā  minētos atbalsta 
pasākumus attiecināt arī uz reģionālas nozīmes pilsētām, un attiecīgi pārformulēt uzdevuma nosaukumu un aprakstu; 
13.  Norādām, ka trūkst vispārēja pašvaldību budžeta izvērtējuma un pašvaldību budžetu veidojošo avotu izvērtējuma, kā arī 
nodokļu sistēmas izvērtējuma; 
14.  Norādām, ka visā projektā kā atbalsta programmu finansējuma avots ir norādīts ES fondu finansējums, taču trūkst 
informācijas par citiem potenciālajiem finansējuma avotiem, īpaši ņemot vērā, ka projekta aptvertais finansējuma apjoms, 
neskaitot mobilitātes projektam un autotransporta infrastruktūras sakārtošanai nepieciešamo finansējuma apjomu, kas 
projektā nav norādīts, ir  lielāks, nekā puse no Latvijai potenciāli pieejamā ES fondu finansējuma visa 2021.-2027.gada ES 
fondu plānošanas perioda ietvaros; 
15.  Projektā nav ietverta informācija par visām atbalsta programmām, kas ir saistošas un nepieciešamas reģionu sekmīgai un 
ilgtspējīgai attīstībai, piemēram, projektā nav ietverta informācija par atbalsta programmām izglītības satura kvalitātes 
uzlabošanai, deinstitucionalizācijas projektu īstenošanai, energoefektivitātes projektu īstenošanai (izņemot pašvaldību 
īpašumā esošu ēku energoefektivitātes uzlabošanai), centralizētās siltumapgādes un ūdenssaimniecības sakārtošanai, 
atkritumsaimniecības modernizēšanai, utt., tādējādi radot iespaidu, ka projekts ietver vispārīgu informāciju par dažām 
2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" esošajām atbalsta 
programmām, kā arī vāji pamatotu informāciju par neliela skaita jaunām atbalsta programmām; 
16. Trūkst informācijas par to, vai 2021.-2027. gada plānošanas periodā ir plānoti nacionālas nozīmes stratēģiskie projekti, 
tai skaitā, vai šādu projektu īstenošana ir plānota reģionos. 
17. Lūdzam papildināt pamatnostādnēs esošo plānoto atbalsta pasākumu sarakstu ar šādiem pasākumiem: 
17.1. Aprites ekonomikas nacionālas nozīmes attīstības pilotprojekti reģionos. Latvijas sekmīgai attīstībai nepieciešams 
stiprināt ekonomiku un paplašināt ražošanu un darba vietas ne tikai Rīgā un Pierīgas reģionā, bet arī pārējos Latvijas reģionos, 
tāpēc kā vienu no prioritārajiem īstenojamajiem pasākumiem nepieciešams izveidot pasākumu, ar kā palīdzību reģionu 
centriem, tiek sniegts atbalsts nacionālas nozīmes stratēģisko projektu īstenošanai. Paredzamais projekta īstenošanai 
nepieciešamais finansējums - 50-80 milj. eiro; 
17.2. atbalsts inovatīvu tehnoloģiju ieviešanai reģionos un atbalsts uzņēmējdarbībai reģionos: 
17.2.1. projektā nepieciešama papildu informācija par biznesa inkubatoru darbību reģionos, kāds finansējums un kādā apmērā 
tiem paredzēts, kas būs biznesa inkubatora pārvaldnieki, utt.; 



17.2.2. nepieciešama papildu programma, kā ietvaros pašvaldības vai pašvaldību biedrības, aģentūras var pieteikties 
ikgadējam (kaut vai nelielam) finansējumam uzņēmējdarbības vides veicināšanai, ar kā palīdzību organizēt dažādus 
pasākumus uzņēmējiem, piemēram, dažādus seminārus uzņēmējiem, speciālistiem, Makerspace, diskusiju pasākumiem ar 
pašvaldību vadītājiem utt. Iesakām līdzīgu modeli, kā atbalsta finansējums pašvaldībām remigrācijas projektiem. 
17.2.3. nepieciešama atbalsta programma, kā ietvaros pašvaldības, to biedrības un aģentūras varētu iegūt finansējumu, lai 
realizētu inovāciju atbalsta programmas uzņēmējiem. Piemēram, Valmieras attīstības aģentūra ir izstrādājusi un īsteno atbalsta 
programmu "Zīle". Nepieciešamai ikgadējais finansējuma apmērs pašvaldībai - aptuveni 30 000 eiro. Atbalstu attiecīgajā 
atbalsta programmā nepieciešams piešķirt kā de minimis atbalstu. 
17.3. Ekonomikas digitalizācija reģionos. Digitālo inovāciju centru attīstīšana Latvijā nacionālas nozīmes attīstības centros. 
Šobrīd Latvijā ir izveidoti divi šādi centri - Rīgā un Ventspilī, taču šo centru tīklu nepieciešams paplašināt. Centru uzdevums 
ir sniegt atbalstu dažādu atbalsta pasākumu ietvaros, lai veicinātu nozaru digitalizāciju un automatizāciju, tai skaitā dažādu 
ekspertu piesaisti reģionos esošajiem uzņēmumiem, palīdzība tehnoloģiju auditu un stratēģiju sagatavošanā, palīdzība 
finansējuma piesaistē uzņēmumiem, lai varētu īstenot automatizācijas un digitalizācijas pasākumus, cilvēkresursu 
pārkvalificēšana un mūžizglītība pilsētā un reģionā automatizācijas un digitalizācijas prasībām utt. 
17.4. Studentu skaita pieauguma veicināšana reģionālajās augstskolās. Studentu skaita pieaugums ir viens no 
centrālajiem instrumentiem talantu piesaistē, līdz ar to augstskolām ir jāstrādā pie studējošo skaita pieauguma, neskatoties uz 
to, ka Latvijas studējošo skaits turpina kristies. Attiecīgi risinājums ir ārvalstu studentu piesaiste, kam nepieciešama 
speciālizēta atbalsta programma tieši reģionālajām augstskolām. Un šai programmai, savukārt, būtu jābūt sasaistē ar citu 
atbalsta programmu vai valsts budžeta finansējumu, kas paredēts attiecīgo talantu noturēšanai reģionos un konkurētspējīgu 
darba vietu piedāvāšanai viņiem. 
17.5. Mobilitāte. Attiecībā uz mobilitāte ir nepieciešami atbalsta pasākumi reģionālas nozīmes attīstības centru savienošanai 
ar Rail Baltica un Via Baltica, piemēram, sliežu ceļa modernizēšana, ritošā sastāva modernizēšana, auto ceļu pārbūve un 
modernizēšana, moderni autobusu parki, tai skaitā samazinot esošā transporta radīto CO2 izmešu daudzumu. 
17.6. Speciālo ekonomisko zonu izveide reģionos. Nepieciešams pārskatīt un pilnveidot esošo speciālo ekonomisko zonu 
(turpmāk - SEZ) pārklājumu Latvijā un SEZ priekšrocības daudz efektīvākai ārvalstu investīciju piesaistei. SEZ jāatrodas tur, 
kur ir investīciju piesaistes potenciāls, piemēram, nacionālas nozīmes attīstības centros, SEZ vājais pārklājums nereti ir viens 
no būtiskākajiem trūkumiem sarunās ar ārvalstu investoriem. 
 



4. Bauskas novads 

 

Lai vecinātu reģionu attīstību, atbilstoši mūsdienu tendencēm un iespējām, un novērstu to, ka jaunajā periodā no ES fondiem 
tiek finansētas tās pašas programmas, kuras līdz šim un turpinātos reģionu depopulācija, lūdzam, papildināt B.2.3.uzdevumu. 
Bauskas novads kā būtisku problēmu saredz to, ka mobilitātes veicināšana ir paredzēta tikai Rīgā un Pierīgā. Ņemot vērā, ka 
Bauska netiek uzskatīta kā Pierīga, būs grūti finansēt Bauskas apvedceļu, kā arī autoceļu un dzelzceļu pieslēgumu (Via Baltic 
un Rail Baltic) industriālajām zonām. Tāpēc lūdzam precizēt Reģionālās politikas pamatnostādnes: 
 
Esošā redakcija: 
B.2.3.uzdevums: Rīgas un Pierīgas mobilitātes uzlabošana. 
 
Nepieciešamā redakcija: 
B.2.3.uzdevums: Mobilitātes uzlabošana Rīgā, Pierīgā un attīstības centros ar augstu starpvalstu satiksmes intensitāti. 
B.2.3.uzdevumam nepieciešams paredzēt papildu ES finansējumu. Tādējādi līdz 2030.gadam mobilitātes veicināšana notiktu 
ne tikai Rīgā un Pierīgā, bet arī galvenajos satiksmes mezglos pierobežā (piem. Liepāja, Valka, Bauska, Rēzekne-Ludza). 
Tādejādi reģionu centri būtu nevis “gala punkts” vai “tranzīta punkts", bet gan reģionu attīstības centri, kuros attīstītās 
ražošana, pakalpojumu sniegšana un jaunas darbavietas. 
 
5. Alūksnes novads 

1. Lai gan ministrijas pārstāvji, t.sk. Raivis Bremšmits, sākotnēji solīja, tomēr reģionālās  politikas pamatnostādnēs netiek 
ieskicēti atbalsta mehānismi, lai pašvaldības bez aplinkus ceļiem varētu nākotnē  īstenot savus prioritāros  projektus, 
piemēram, celt sporta zāles, kas nepieciešamas 1000 un vairāk bērniem, u.c. pirmās prioritātes projektus. Šādi projekti, 
ņemot vērā iepriekšējo periodu pieredzi,  lielākoties tomēr nesakrīt ar nozaru ministriju prioritātēm un tiešā veidā būtu 
reģionālās attīstības jautājumi. Vai to ir iecerēts īstenot caur reģionu konkursiem vai kā citādi? 



2. Lai gan tekstā apgalvots, ka "pamatnostādnes ņem vērā "Latvija 2030" uzstādījumus par reģionālās politikas 
mērķteritorijām, to izaicinājumiem un atbalsta virzieniem", bet attiecībā uz Austrumu pierobežu - ir atbalsta mehānismi 
Latgales plānošanas reģiona ekonomiskajai izaugsmei, bet Alūksnes novads izpaliek; 

3. Uz plānošanas reģionu attīstības programmām tiek liktas pārāk lielas cerības. Vai ir ievērtēts laiks to aktualizēšanai 
līdz nākamā plānošanas perioda sākumam?; 

4. Reģioniem naudu paredzēts piešķirt atbilstoši IKP, bet novadu griezumā tas netiek uzskaitīts. Kādi rādītāji tiks ņemti 
vērā reģionu konkursos? Tie būtu jāieskicē pamatnostādnēs. 

6. Gulbenes novads 
 
A.1.4 Neatbalstām pie līdzšinējās kārtības naudas no pašvaldības nonākšanu plānošanas reģionos. Veidojas nevajadzīgs 
birokrātisks slogs (izvērtēšana, lēmumu pieņemšana, finansējuma piešķiršana) līdz investēšanai projektā, kas sadārdzina 
izmaksas. Nav izprotams, kā tas samazinās pašvaldības izmaksas par 10 %, jo būs jāaudzē kapacitāte, lai tiktu pie plānošanas 
reģiona finansējuma. 
A.1.7. Ņemt vērā, ka izglītības iestādēs praktiski būvniecības darbus var veikt tikai vasaras mēnešos, saņemot akceptu aprīlī, 
zinot vēl iepirkumu procesam vajadzīgo laiku, nav reāli pat veikt Tehniskā projekta izstrādi, kur nu vēl veikt darbus. Līdz ar 
to, tas sasaucas ar attīstības plānošanu vismaz trīs gadu termiņam - tekošajā gadā pieņemtie lēmumi par aizņēmuma 
piešķiršanu būs aktuāli nākošajam un varbūt aiznākošajam gadam. 
A.1.8. Vidzemes plānošanas reģionu lokāciju nozīmēt Gulbenē. Sakarā ar teritoriālo reformu visi novadi strādās pie 
jaunajiem  teritoriju plānojumiem un citiem plānojumiem, tikmēr Gulbenes novads varētu strādāt pie pilotprojekta veidojot 
šo inovāciju centru, šādā veidā netiekot apdalīts pie reformas. 
B.2.2. Noteikt mērķi - savienot katru ciematu (vismaz 200 iedzīvotāji) ar novada centru, izbūvējot (rekonstruējot) ceļu ar 
melno segumu. 
B.2.5. Nevaram piekrist ka īpaši aktuāla ir Baltijas jūras piekraste. Svarīga mūsuprāt ir vienmērīga attīstība, īpaši lauku 
teritorija. Skatoties 2.attēlu, nav izprotams izcili dabas, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju areāli kartējums, lūdzam 
skaidrojumu. 
  
 



7.Liepājas pilsēta 
 

Nr.p.k. Lpp. Esošā redakcija Iebildumi/ priekšlikumi 

1.  
 
13. 

c. tiek nodrošināta pašvaldību investīciju vajadzību 
koordinācija:  

i. plānošanas reģiona attīstības programmā paredz tos 
projektus, kas būtu kopīgi īstenojami vairākām pašvaldībām 

Lūdzam skaidrot, kā paredzēts noteikt šādus reģionāla mēroga projektus 
(vai paredzēti kādi specifiski kritēriji, vai tas ir plānošanas reģiona 
kompetencē utt.) 

2.  

 
 
15. 
 

 
3
.  
 

 
Eiropas Savienības Stratēģija Baltijas jūras 
reģionam  

Šī stratēģija ir nozīmīga, radot priekšnoteikumus Rīgas 
aglomerācijas veiksmīgai funkcionēšanai kā Ziemeļeiropas 
metropolei Baltijas jūras makroreģiona telpā.  

Lūdzam skaidrot, kāpēc reģionālās politikas pamatnostādņu sasaiste ar 
Eiropas Savienības Stratēģiju Baltijas jūras reģionam tiek vērtēta tikai 
Rīgas reģiona mērogā – stratēģija ietver visu Latvijas piekrastes 
teritoriju, tostarp arī Kurzemes plānošanas reģionu. 

3.  16. 

 
4.  
 

ES fondu regulu piedāvājums integrētām investīcijām 
(publicēts 2018.gada 29.maijā, pieejams: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-
development-and-cohesion_en)  
 
Atbilstoši Vispārējās regulas projekta 1.pielikuma 3.tabulai 
viens no teritoriālajiem ieguldījumu veidiem ir 
funkcionālās pilsētu teritorijas. Atbilstoši tam Latvija plāno 
piesaistīt ES fondu atbalstu pašvaldībām, veicot 
ieguldījumus gan pilsētās, gan pieguļošajās lauku 
teritorijās.  
 4.  

Lūdzam skaidrot potenciālo ITI mehānismu – vai ieguldījumi būs jāveic vienlaikus 
pilsētās un laukos vai būs iespēja veikt ieguldījumus šajās teritorijās atsevišķi. 



4.  
5. -
10.   

5. Vispārējs komentārs par pamatnostādņu kopsavilkumu 
un 1. daļu “Reģionālās politikas mērķi”, 2. daļu 
“Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji”. 

Kā bāzes vērtība politikas rezultātiem un rādītājiem tiek minēts 2016. gads. 
Lūdzam skaidrot, vai VARAM aktivitāšu ietvaros arī konkrētu projektu 
rezultātus paredzēts vērtēt pret 2016. gadu. 

5.  20. 

6. A.1.1.uzdevums. Publiskās infrastruktūras attīstība 
uzņēmējdarbības atbalstam 

- "Noteiktas testa teritorijas ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu augstāku pievienoto vērtību un 
eksportspēju radītajiem risinājumiem, testa vidē tos 
adaptējot un integrējot savā starpā. Vienlaikus šāda 
vide kalpos kā investoru piesaistes instruments. 
Pašvaldību savstarpēja sadarbība mazinātu konkurenci 
to starpā, veicinot efektīvāku viedo risinājumu 
ieviešanu un, iespējams, to eksportēšanu uz ārzemēm." 

Lūdzam skaidrot, kā VARAM redz pašvaldību sadarbību šādas aktivitātes 
īstenošanā (sadarbības projekti, reģionāla mēroga projekti utt.)? 

6.  20. 

7. A.1.1.uzdevums. Publiskās infrastruktūras attīstība 
uzņēmējdarbības atbalstam 

- Atbalsta rezultātā plānots:  
2. atbalstīt vismaz 133 uzņēmumus ar augstu 
apgrozījumu;  

8.  

Lūdzam skaidrot, kādi uzņēmumi klasificēsies statusam “uzņēmums ar 
augstu apgrozījumu” - apgrozījuma robežvērtības, juridiskais statuss, 
utt.  

7.  21. 

A.1.3.uzdevums. Nekustamā īpašuma regulējuma 
pilnveidošana, uzlabojot īpašuma pārdošanas nosacījumus 
atbilstoši komersanta ieguldījuma apjomam 
Šobrīd nepastāv atbalsts jeb atvieglojumi pašvaldības nekustamā 
īpašuma iegādei tam nomniekam, kas nomas līguma laikā ir 
veicis apjomīgus finanšu līdzekļu ieguldījumus nomas objektā. 
Rezultātā – jo vairāk uzņēmējs iegulda īpašuma attīstībā un 

Lūdzam skaidrot šāda atbalsta instrumenta atbilstību: 

- Nomas/apbūves tiesību regulējumam (Civillikums, Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi, u.c.), un 
vai pilnveidojot nekustamā īpašuma pārdošanas regulējumu, 
nav nepieciešami grozījumi arī šajos normatīvajos aktos; 

- Līguma par Eiropas Savienības darbību 2. iedaļas “Valsts 
atbalsts” 107. un 108. panta  nosacījumiem, Komercdarbības 



sakārtošanā, jo augstāka būs īpašuma potenciālā pārdošanas cena, 
kas noteikta pēc faktiskās tirgus vērtības.  
Lai risinātu šo problēmu un veicinātu ekonomisko aktivitāti 
pašvaldībās, paredzēts, ka nomniekiem (komersantiem) tiks 
piedāvāta iespēja iegādāties nekustamo īpašumu (nomāto 
objektu) par samazinātu pārdošanas cenu, kas nozīmē, ka 
pašvaldībai būs tiesības samazināt konkrētā nomas objekta 
pārdošanas cenu atbilstoši nomnieka (komersanta) veiktajiem 
finanšu ieguldījumiem. Vienlaicīgi samazinātā pārdošanas cena 
būs noteikta nevis izsoles ceļā, bet pēc neatkarīga vērtētāja 
novērtējuma.  
Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar grozījumu veikšanu 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā.  

9. Atbalsta rezultātā plānots izveidot jaunu 
uzņēmējdarbības atbalsta formu pašvaldībām attiecībā 
uz pašvaldības nomas objektu efektīvu izmantošanu. 

atbalsta kontroles likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kas 
regulē valsts atbalstu komercdarbībai. 

8.  21. 

A.1.4.uzdevums. Atbalsts reģionālajiem projektiem – 
reģionālās attīstības fonda izveide no pašvaldību budžeta 
nodokļu ieņēmumiem 
 
Vienlaikus laikā no 2016. līdz 2018.gadam pašvaldību ieņēmumi 
pieauguši no 2 367 168 416 euro līdz 2 842 516 008 euro (par 
475 miljoniem euro), pašvaldību IIN ieņēmumi – no 1 224 733 
968 euro līdz 1 383 040 000 euro (par 158 miljoniem euro).  

10. Līdz ar to, tautsaimniecībai turpinot attīstīties, veidojas 
resursu pieaugumus, ko būtu iespējams izmantot reģionu 
specifiskiem risinājumiem. Lai šos papildus līdzekļus 
pēc iespējas mērķtiecīgāk izmantotu, nepieciešams daļu 
(%) no pašvaldību nodokļu (IIN, NĪN) pieauguma 
reģionā (kopā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
sistēmu (turpmāk – PFIS)) rezervēt reģionālā mērogā, 
veidojot reģionālās attīstības fondu. 

Uzdevuma aprakstā norādīts, ka pieauguši pašvaldību ieņēmumi, bet 
nav vērtēts kontekstā ar pieaugošiem pašvaldību izdevumiem. Lūdzam 
uzdevuma aprakstu papildināt ar informāciju par pašvaldību 
izdevumiem laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam. 

 



9.  22. 

A.1.4.uzdevums. Atbalsts reģionālajiem projektiem – 
reģionālās attīstības fonda izveide no pašvaldību budžeta 
nodokļu ieņēmumiem 
Lai turpinātu ekonomisko izaugsmi un veidotos papildus nodokļu 
ieņēmumi šādam reģionālās attīstības fondam, būtiski ir izstrādāt 
pastāvīgu mehānismu, kurš sniegtu ikgadēju atbalstu tām 
pašvaldībām, kas visaktīvāk reģionā sniedz atbalstu uzņēmējiem. 
Līdz ar to tiktu nodrošināts nepieciešamais resurss ekonomiskai 
izaugsmei reģiona ietvaros.  
Turpmākā rīcība reģionālās attīstības fonda izveidei saistīta ar 
grozījumu veikšanu Reģionālās attīstības likumā un fonda 
darbību reglamentējošā normatīvā regulējuma izstrādi.  
Atbalsta rezultātā plānots:  
1. piesaistīt privātās investīcijas 84 milj. euro apmērā;  

2. samazināt pašvaldību pakalpojumu sniegšanas izmaksas 
vismaz par 10%.  

11.  

Atbalsts komercdarbībai nav minēts likuma “Par pašvaldībām” 
15.pantā, kurā ir noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas, kuras ir 
obligāti jānodrošina. Bez atbalsta komercdarbībai, uzdevums paredz arī 
samazināt pašvaldību pakalpojumu sniegšanas izmaksas, tāpēc lūdzam 
ievērtēt, kā piešķirot papildus funkciju, pašvaldība varēs padarīt 
efektīvāku pārējo funkciju izpildi un vai nav nepieciešami attiecīgi 
grozījumi likumā “Par pašvaldībām”. 

10.  22. 

A.1.5.uzdevums. Pašvaldību darbības standarts – atbalsta 
komplekts uzņēmējdarbībai  
 
Šādā atbalsta pasākumu komplektā būtu jāietver tādas 
komponentes kā, piemēram:  
 

 pašvaldību piedāvājums nekustamajam īpašumam kā 
nomas objektam un ar to saistītie atbalsta mehānismi – 
nomas atlaides, infrastruktūras uzlabojumi;  

 atbalsta instrumenti, kas izveidoti no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, piemēram, grantu konkurss uzņēmējdarbībai 
(uzsākšanai vai attīstībai);  

 uzņēmējdarbības konsultants, kura kompetences un 
sadarbības potenciāls ir novērtēts no uzņēmējus 

Lūdzam skaidrot, vai šāda “atbalsta komplekta” izveide paredzētu 
vienotas prasības pašvaldībām un centralizētu pieeju minētajās jomās: 

 Nekustamā īpašuma un nomas objekta piedāvājuma un atbalsta 
mehānismu izstrādē; 

 vienoti nosacījumi grantu konkursiem; 
 vienoti nosacījumi un prasības uzņēmējdarbības konsultantiem; 
 vienotas prasības, piemēram, pašvaldību būvvalžu darbībā. 



pārstāvošas biedrības, kā arī citām organizācijām, 
piemēram, ALTUM (lokāli vai reģionāli);  

 iespēja samazināt administratīvās procedūras 
uzņēmējiem, piem., būvniecības jomā.  

12.  

11.  23. 

13. A.1.6.uzdevums. Pašvaldību garantiju instrumenta 
attīstība 

14. Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar izmaiņām 
normatīvajos aktos, izveidojot jaunu atbalsta formu 
pašvaldībām garantijas instrumenta attīstībai, lai 
uzņēmuma nepietiekamā nodrošinājuma gadījumā 
pašvaldībai būtu iespēja sniegt garantiju uzņēmējiem. 

Neatbalstām šādu pieeju, jo Liepājas pilsētas pašvaldības ieskatā šāds 
instruments palielinātu pašvaldības kredītsaistības un samazinātu 
iespējas piesaistīt kredīta resursus attīstības projektu īstenošanai. Kā 
labāku formu redzam, piemēram, MVK konkursu, kuru Liepājas 
pašvaldība organizē katru gadu.  

12.  23. 

15. A.1.7.uzdevums. Pašvaldību aizņēmumu Valsts kasē 
nosacījumu pilnveidošana 

 

Joprojām saglabājas tendence pašvaldībām neapgūt pieprasītos 
aizņēmumus atbilstoši plānotajiem projektu izpildes grafikiem, 
tāpēc šo aizņēmumu izmaksa tiek pārcelta uz nākamo gadu, kas 
samazina pieejamo aizņēmuma limitu jaunu projektu 
aizņēmumiem. Šīs pārceltās aizņēmumu summas ar katru gadu 
būtiski pieaug. Uz 2019.gadu ir pārceltas aizņēmumu izmaksas 
60,8 miljonu euro apmērā, kas ir par 29,8 miljoniem euro vairāk 
nekā 2018.gadā. Līdz ar to pašvaldību 2019.gada aizņēmuma 
limita atlikums jaunu projektu īstenošanai ir ierobežots, 
neskatoties uz to, ka kopējais pašvaldību aizņēmumu limits 
2019.gadam ir lielāks. 

2019. gadā ir pirmais gads, kad pietrūkst Valsts kasē līdzekļi pašvaldību 
aizņēmumiem, iepriekš nekad šāda situācija nav bijusi. Uzskatām, ka 
šobrīd aktīvi tiek ieviesti ES projekti un tāpēc nepietiek ar esošajiem 
limitu apmēriem aizņēmumiem, kad šis ES fondu projektu ieviešanas 
plānošanas periods tuvosies noslēgumam, arī problēmas vairs nebūs.  

 



13.  24. 

16. A.1.7.uzdevums. Pašvaldību aizņēmumu Valsts kasē 
nosacījumu pilnveidošana 

 
noteikt mērķus vismaz trīs gadiem ar finansējuma apjomu. Tas 
attiecīgi nozīmētu, ka pašvaldībām savi budžeti (attīstības daļa) 
būtu jāplāno vismaz trīs gadiem, izvirzot finansējuma saņemšanai 
projektus šādās tematiskajās prioritātēs, piemēram:  
o uzņēmējdarbības projekti (vērtē, vai plānots piesaistīt privātās 
investīcijas un radīt jaunas darba vietas);  

o pakalpojumu efektivitātes projekti (vērtē, vai projekta 
īstenošanas rezultātā plānots izmaksu samazinājums vidēji uz 
vienu klientu);  

o pakalpojums pieaugošam klientu skaitam (vērtē, vai 
pieprasījums pārsniedz iespējas sniegt pakalpojumu, piemēram, 
bērnudārza/skolas projekta gadījumā tiktu vērtēta bērnu rinda uz 
izglītības iestādēm).  

Lūdzam skaidrot, kā šāda aizdevumu mērķu noteikšana atšķirsies no 
katru gadu noslēgtā “Vienošanās – domstarpību protokola” starp 
Pašvaldību savienību un Ministru kabinetu valsts budžeta plānošanas 
laikā, ņemot vērā, ka Valsts budžeta likumā noteikti pašvaldību 
aizņemšanās mērķi un limiti (izņemot 2019.gadu, kad ir mainīta kārtība 
līdzekļu trūkuma dēļ).  

 

14.  24. 

17. A.1.7.uzdevums. Pašvaldību aizņēmumu Valsts kasē 
nosacījumu pilnveidošana 

 
Pieteikšanās procedūra – konkursa kārtībā, priekšroku dodot 
tematiskajām prioritātēm ar augstākiem rezultātiem (cik lielu 
rezultātu plānots sasniegt pret ieguldīto finansējumu). Katra gada 
aizdevumu pieprasījumus pašvaldības iesniedz līdz attiecīgā gada 
1.aprīlim.  

Neatbalstām pieteikšanās termiņu uz aizņēmumiem līdz 1. aprīlim (vai 
konkrētam datumam), jo aizņēmumu pieprasījumu var iesniegt 
izskatīšanai tikai tad, kad ir beigusies iepirkuma procedūra un pieņemts 
lēmums par uzvarētāju – kad ir zināmas precīzas projekta izmaksas. Nav 
iespējams visus iepirkumus veikt konkrētā termiņā, ņemot vērā 
pārsūdzības, kā arī projektēšanas kapacitāti. 

15.  27. 

18. A.2.1.uzdevums. Cilvēkresursu piesaiste – 
ieguldījumi darba algās 

19. Atbalstu plānots ieviest ar LEADER pieeju un tam jābūt 
saistītam ar pašvaldības attīstības programmās 
plānotajiem ieguldījumiem. Šis atbalsts būs papildinošs 
A.1.1. uzdevumā “Publiskās infrastruktūras attīstība 
uzņēmējdarbības atbalstam” plānotajam atbalstam. 

Lūdzam detalizētāk skaidrot LEADER pieeju uzdevuma īstenošanā, un 
vai atbalsts paredzēts gan pilsētu, gan lauku teritorijām, uz vienādiem 
vai diferencētiem nosacījumiem u.tml. 



16.  29. 

20. A.2.3. Mājokļu pieejamība darbaspēkam reģionos 
 
Principi programmas izstrādei:  

- atbalsts tiek sniegts pašvaldībām;  

Ierosinām kā atbalsta saņēmējus noteikt arī pašvaldības 
kapitālsabiedrības un privātos uzņēmumus, jo tirgus nepilnību 
(aizņēmuma termiņa garums) ir iespējams novērst arī ar privātā kapitāla 
piesaisti, piemēram, valstij sniedzot garantiju īres nama būvniecības 
izmaksu segšanai. 

Šajā gadījumā pašvaldību mērķis ir sniegt iedzīvotājiem palīdzību 
mājokļa jautājumos, nevis kropļot mājokļu tirgu un uzņemties papildus 
kredītsaistības. Pašvaldība var izmantot savus resursus jaunuzbūvētā 
īres nama apkārtnes infrastruktūras sakārtošanā. 

17.  29.  

21. A.2.3. Mājokļu pieejamība darbaspēkam reģionos 

22. Turpmākā rīcība saistīta ar aizdevumu atbalsta 
programmas izveidi un finansējuma piesaisti 
pašvaldībām zemu izmaksu dzīvojamo īres māju 
būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, 
atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegādei. 

Ņemot vērā, ka jaunu īres namu būvniecība reģionos ir ar zemu 
ekonomisko pamatojumu, lūdzam paredzēt atbalstu ne tikai jaunu namu 
būvniecībai vai veselu ēku pārbūvei, bet arī atsevišķu dzīvokļu 
atjaunošanai un pielāgošanai speciālistiem, ģimenēm ar bērniem un 
citām sabiedrības grupām, kurām nepieciešama palīdzība mājokļa 
jautājuma risināšanā. 

 

18.  29. 

23. A.2.3. Mājokļu pieejamība darbaspēkam reģionos 
 
Atbalstu plānots sniegt ar mērķi novērst tirgus nepilnību mājokļa 
pieejamības nodrošināšanā mājsaimniecībām, kurā uz atbalsta 
piešķiršanas brīdi neto ieņēmumi nav lielāki par 30 000 euro 
gadā, t.sk.:  
 

- pašvaldības attīstības programmā ietvertajās attīstāmajās 
nozarēs (rīcības virzieni, jomas u.c.) nodarbinātam 
kvalificētam speciālistam;  

- speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju 
nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā 

Ņemot vērā, ka līdzīga tipa mājsaimniecībās minētajās trīs grupās var 
būt krasi atšķirīgs ienākumu apmērs (līdz ar to, arī labklājības līmenis) 
uz personu, lai paplašinātu potenciālo mājokļu īrnieku loku, rosinām 
noteikt neto ieņēmumu slieksni uz personu. Šajā gadījumā, piemēram, 
tipveida trīs istabu dzīvoklī var mitināties ģimene ar 5 bērniem, kurai 
ienākumi atbalsta saņemšanas gadījumā uz personu nedrīkst pārsniegt 
357.14 eiro mēnesī, savukārt 2 kvalificētiem speciālistiem dzīvojot 
līdzīga tipa mājoklī neto ienākumi var būt līdz 1250 eiro. 



konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu 
nodrošinājums;  

- mājsaimniecībām ar vienu vai vairāk bērniem.  

24.  

19.  30. 

25. B.1.1.uzdevums. Pašvaldību pakalpojumu ēku 
energoefektivitātes uzlabošana 

26. VARAM atbalsta pasākumu ietvaros plānots piešķirt 
finansējumu pašvaldībām to ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanai, t.sk. būvdarbu veikšanai, atjaunojamo 
energoresursu izmantojošu siltumenerģiju ražojošu 
avotu iegādei un uzstādīšanai, turpinot ES fondu 2014.-
2020.gada plānošanas perioda 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 
programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” 
ietvaros sniegto atbalstu 

Ņemot vērā, ka Liepājas pilsētas pašvaldība ir veikusi lielā apmērā 
energoefektivitātes paaugstināšanas darbus iepriekšējos plānošanos 
periodos, tostarp lielākajā daļā pašvaldību funkcijām nepieciešamajās 
ēkās, lūdzam paredzēt atbalstu nefunkcionālu (neapkurinātu) 
pašvaldības ēku atjaunošanā, kurām iespējams noteikt nākotnes 
patēriņu.  

20.  31. 

27. B.1.2.uzdevums. Pirmsskolas izglītības un bērnu 
pieskatīšanas pakalpojuma pieejamība 

28. Lai veicinātu pašvaldību iespējas uzņemties aktīvāku 
lomu ģimenēm labvēlīgākas vides veidošanā savā 
administratīvajā teritorijā, kā arī palīdzētu pašvaldībām 
risināt esošās nepilnības šajā jomā, ES fondu 2021.-
2027.gada plānošanas periodā VARAM plāno Rīgas 
metropoles areāla un atsevišķām citām pašvaldībām, 
kurās ir nepietiekami nodrošināta pieeja pirmsskolas 
izglītībai, sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūras vai bērnu pieskatīšanas pakalpojumu 
attīstībai. 

Lūdzam papildināt uzdevuma aprakstu un skaidrot 
kritērijus/nosacījumus, kas ir “atsevišķas citas pašvaldības, kurās ir 
nepietiekami nodrošināta pieeja pirmsskolas izglītībai”. Liepājas 
pašvaldībās ieskatā valsts atbalsts būtu jāsniedz visām pašvaldībām, 
kuras saskaras ar PII vietu trūkumu, atbalsta apmēru nosakot atbilstoši 
rindu reģistros reģistrētajam bērnu skaitam (jo lielāka rinda, jo lielāks 
atbalsts).  



21.  31. 

29. B.1.3.uzdevums. Viedas pašvaldības – pakalpojumu 
efektivitātes uzlabošana 

30. Reģionālās attīstības atšķirību rezultātā ir būtiski 
samazinājies iedzīvotāju skaits reģionos, tai skaitā 
nodokļu maksātāju skaits un līdz ar to arī pieejamie 
resursi pakalpojumu uzturēšanai. Tādēļ, būtiski ir rast 
jaunus, modernus risinājumus pašvaldībām un 
plānošanas reģioniem to funkciju un sniegto 
pakalpojumu efektīvai īstenošanai. Ņemot vērā 
minēto, pamatnostādņu darbības periodā plānots 
veicināt viedu risinājumu piemērošanu pašvaldībās. 

Lūdzam skaidrot pretrunu - uzdevuma B 1.3. aprakstā minēts: 
“Reģionālās attīstības atšķirību rezultātā ir būtiski samazinājies 
iedzīvotāju skaits reģionos, tai skaitā nodokļu maksātāju skaits un līdz 
ar to arī pieejamie resursi pakalpojumu uzturēšanai.”, savukārt A 1.4. 
uzdevuma aprakstā minēts “Vienlaikus laikā no 2016. līdz 2018.gadam 
pašvaldību ieņēmumi pieauguši no 2 367 168 416 euro līdz 2 842 516 
008 euro (par 475 miljoniem euro), pašvaldību IIN ieņēmumi – no 1 224 
733 968 euro līdz 1 383 040 000 euro (par 158 miljoniem euro).” 

Ja pašvaldību ieņēmumi ir pieauguši, nav pamata apgalvot, ka ir 
samazinājušies pieejamie resursi pakalpojumu uzturēšanai. Ja 
pieaugums ir uz turīgāko pašvaldību rēķina, nepieciešams jauns 
pašvaldību finanšu pārdales modelis, kas jārisina B 3.3. uzdevuma 
ietvaros. 

22.  35. 

31. B.2.1. uzdevums. Reģionālā sasniedzamība un 
transports pēc pieprasījuma 

 
Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē:  
1. dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija, lai sasniegtu 
lielāko reģionu pilsētu 90 minūšu laikā;  

Ņemot vērā, ka Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas programmas 3 
posmi neparedz ieguldījumus dzelzceļa elektrifikācijā uz Kurzemes 
reģiona lielāko pilsētu Liepāju (avots: 
https://www.ldz.lv/lv/elektrifikacija), lūdzam skaidrot, kādas dzelzceļa 
pasažieru infrastruktūras modernizācijas vai citas aktivitātes (piemēram, 
ieguldījumi valsts autoceļa A9 posmā vai aviosatiksmē) paredzētas, lai 
Rīgu no Liepājas (un otrādi) būtu iespējams sasniegt 90 minūšu laikā.  

23.  37. 

32. B.2.4. uzdevums. Pašvaldību ceļu un ielu 
infrastruktūras attīstība 

33. Pašvaldību kopējais pieprasījums pēc investīcijām 
pašvaldību ceļos ir 675 761 171 euro ar trīs projektu 
ierobežojumu un 1 622 144 345 euro bez trīs projektu 
ierobežojuma. 

Lūdzam skaidrot, vai paredzēts ieviest minēto trīs projektu 
ierobežojumu attiecībā uz pieejamo finansējuma apjomu investīcijām 
pašvaldību ceļos. Ja paredzēts ierobežots projektu skaits, tad lūdzam 
sniegt informāciju par projekta izmaksu apmēru, kas to noteiks, vai tas 
ir ierobežojums vienam projekta iesniedzējam, pašvaldībai, plānošanas 
reģionam utt. 



24.  38. 

34. B.2.5. uzdevums. Pašvaldību publiskās ārtelpas, 
dabas un kultūras mantojuma attīstība 

35. Pašvaldību kopējais pieprasījums pēc investīcijām 
publiskajā ārtelpā un ielās ir 453 172 743 euro ar trīs 
projektu ierobežojumu un 617 613 956 euro bez trīs 
projektu ierobežojuma. 

Lūdzam skaidrot, vai paredzēts ieviest minēto trīs projektu 
ierobežojumu attiecībā uz pieejamo finansējuma apjomu investīcijām 
publiskajā ārtelpā un ielās. Ja paredzēts ierobežots projektu skaits, tad 
lūdzam sniegt informāciju par projekta izmaksu apmēru, kas to noteiks, 
vai tas ir ierobežojums vienam projekta iesniedzējam, pašvaldībai, 
plānošanas reģionam utt. 

25.  42. 

36. B.3.4.uzdevums. Valsts budžeta dotācija pašvaldību 
ES fondu projektu līdzfinansēšanai 

37. Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar jaunas 
kārtības izstrādi valsts budžeta dotācijas piešķiršanai 
pašvaldībām 2021.-2027.gada plānošanas perioda ES 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
īstenošanai. 

Lūdzam detalizētāk skaidrot, kāda VARAM ieskatā būtu piemērotākā 
valsts budžeta dotācijas aprēķināšanas metodika - potenciālā atbalsta 
apmēra intensitāte un jomas reģionālās attīstības atšķirību mazināšanai. 

26.  44. 

38. B.3.6.uzdevums. Plašākas sabiedrības iesaiste 
reģionālās politikas mērķu sasniegšanā 

39. Latvijas Lauku attīstības programmas un 
Zivsaimniecības programmas ietvaros tiks 
nodrošinātas atbalsta iespējas vietējo rīcības grupu 
stratēģiju un projektu īstenošanai (pašvaldību 
attīstības programmas papildinošas rīcības 
kompleksai teritoriju attīstībai). 

Lūdzam skaidrot, vai “līdzdalības budžetu” paredzēts nodalīt atsevišķi 
no Latvijas Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības 
programmas atbalstu vietējo rīcības grupu stratēģiju un projektu 
īstenošanai? Ja jā, tad kā tiks nodrošināta aktivitāšu nepārklāšanās? 

27.   

Turpmākā rīcība saistīta ar nepieciešamo izmaiņu 
normatīvajos aktos veikšanu līdzdalības budžeta ieviešanai 
Latvijā, tai skaitā, definējot pamatnosacījumus līdzdalības 
budžeta mehānismam un veicot metodisku atbalstu 
(izglītojošas un motivējošas aktivitātes) pašvaldībām un 
vietējām kopienām līdzdalības budžeta ieviešanā.  

Lūdzam skaidrot “līdzdalības budžeta” ieviešanas mehānismu - vai 
paredzēts izstrādāt vienotu vai diferencētu visām pašvaldībām? 



40. Rezultātā tiks palielinātas atbalsta iespējas sabiedrības 
virzītām iniciatīvām, papildinot pašvaldību veiktās 
aktivitātes teritorijas attīstībai. 

28.   

41. B.3.7.uzdevums. Pašvaldības administratīvo un 
pakalpojumu sniegšanas procesu modernizācija un 
digitalizācija, digitālo risinājumu koplietošana 

42.  
Rezultātā plānots:  
1. palielināt pašvaldību skaitu, kas izmanto koplietošanas 
pakalpojumus, tai skaitā unificētos pakalpojumus; 

Lūdzam detalizētāk skaidrot, kā plānots palielināt pašvaldību skaitu, kas izmanto 
koplietošanas pakalpojumus. Liepājas pašvaldības ieskatā jāattīsta, jāizveido un 
jāuztur unificēti e-pakalpojumi, kurus var izmantot visas pašvaldības, jo šobrīd 
latvija.lv unificētie pakalpojumi jeb šablona pakalpojumi tiek izmantoti, lai vienādotu 
pašvaldības pakalpojumu aprakstus portālā latvija.lv, bet pakalpojuma realizācijas 
process ir pilnībā katras pašvaldības ziņā. Katrai pašvaldībai veidot savu e-
pakalpojumu, datu apmaiņu ar sistēmām un valsts reģistriem, un unificējot to latvija.lv, 
tas valstij kopumā izmaksās ļoti dārgi, kaut gan daudzi pakalpojumi ir gandrīz visām 
pašvaldībām vienādi - reģistrācija bērnudārzam, skolai, tirdzniecības atļaujas, u.tml. 

 

 
8. Siguldas novads 
A.1.7.uzdevums Pašvaldību aizņēmumu Valsts kasē nosacījumu pilnveidošana. 
Pašvaldības skatījumā nav skaidrs pilnveidošanas procedūrā 24. lpp. minētais priekšlikums pašvaldībām pieteikšanās 
procedūrai, kur katra gada pieprasījumus pašvaldībām jāiesniedz līdz attiecīgā gada 1. aprīlim. 
Tieši šādi nosacījumi ierobežo pašvaldībām racionāli plānot savus darbus, pieprasot aizdevumus tieši tad, kad tas ir 
nepieciešami - ir veikti iepirkumi un noskaidrots nepieciešamā aizdevuma lielums un termiņš. Bieži vien iepirkuma rezultāts 
atkarīgs no tā, kad izsludināts iepirkums (pavasarī, rudenī) un kad reāli veicami darbi.  
Nosakot pieprasījuma iesniegšanas datumu, iespējams, ka pašvaldības pārsātinās tirgu ar saviem iepirkumiem un pieaugs 
darbu izmaksas. 
A2.3. Mājokļu pieejamība darbaspēkam reģionos principi programmas izstrādei 29.lpp. 
Pašvaldības ieskatā, pašvaldībai jānodrošina ielu, ceļu un  inženiertīklu izbūve, bet paša īres nama būvniecībā un izīrēšana 
jānodrošina uzņēmējiem. Pašvaldības iejaukšanās tikai kropļo konkurenci būvniecības un īres tirgū un rada nevienlīdzīgus 
nosacījumus gan būvniecības nozarei, gan arī patērētājiem.  



9. Salas novads 
Pamatnostādnēs teikts, ka atbalsts tiks sniegts Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktajām reģionālās 
politikas mērķteritorijām: attīstības centriem, lauku teritorijām utt. 
Priekšlikums : par noteiktajām reģionālās politikas mērķteritorijām vispirms noteikt lauku teritorijas kā prioritāti, jo tur 
ir vislielākās attīstības atšķirības.  
Tematiskā koncentrācija  
 Galvenie tematiskie virzieni:  atzīmēts, ka reģionālā ekonomikas attīstība balstās uz plānošanas reģionu un pašvaldību aktīvu 
rīcību, taču nemaz nav pieminēta valsts līdzdalība, kas var noteikt valstisku reģionu attīstības politiku gan par 
uzņēmējdarbību atbalstošos pasākumus, gan cilvēkresursu piesaisti reģionos. 
Plānots samazināt pakalpojumus, kur samazinās iedzīvotāju skaits samazinot pakalpojuma izmaksas uz klientu, bet ja teritorijā 
nav pakalpojuma un uzņēmējdarbībai atbilstoša vide, tad tur cilvēki nekad arī neapmetīsies uz dzīvi un neveidos savu biznesu.  
3.1.Atbalsta modelis reģionālās politikas mērķteritorijām:   
Ko nozīmē, ka  investīciju koordinācija tiek veikta funkcionālajās teritorijās, bet kas notiek ar pērējām teritorijām ? 
Šeit nav minēta Sēlija, kurai ģeogrāfiskā novietojuma dēļ, ir raksturīgi specifiski izaicinājumi un attīstības iespējas būtiski 
atšķirīgas no pārējās Zemgales. 
3.3.Kādā veidā pārējās teritorijas panāks Rīgu un Rīgas plānošanas reģionu, ja Zemgalei, Vidzemei un nerunājot par Sēliju 
atsevišķa programma nav paredzēta. Attīstības starpība starp šīm teritorijām Rīgu un Rīgas plānošanas reģionu tikai 
pieaugs.  
 
10. Ķekavas novads 

 
1) Reģionālās politikas mērķa (A) apakšmērķa Uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos (A2.) rīcības virziens 

Cilvēkkapitāla piesaiste reģionos (A.2.1.) uzdevums Cilvēkresursu piesaiste – ieguldījumi darba algās paredz izveidot īpašu 
atbalsta instrumentu mazajiem un vidējiem komersantiem (55-45% līdzfinansējums), kur tiktu veikti tieši ieguldījumi 
cilvēkresursos jeb darba algās. Atbalstu plānots ieviest ar LEADER pieeju. Atbalsta rezultātā plānots radīt darba algu fondu 
64 113 800 euro apmērā. 

Tajā pašā laikā, kā liecina biedrības “Latvijas Lauku forums” sniegtā informācija, Zemkopības ministrija (ZM) kā 
priekšlikumu kritērijiem LEADER finansējuma sadalei (LAP 2014.-2020. kā kritērijs ir noteikts iedzīvotāju skaits un 



teritorijas platība) izskata finansējuma samazinājumu pašvaldībām, no kuru iedzīvotājiem nodarbināto skaits Rīgā ir lielāks 
par 50%.  

Minētā atbalsta instrumenta izveide un realizēšana ar LEADER pieeju ir atbalstāma ar nosacījumu, ka Pierīgas 
novadiem ir vienādas tiesības pretendēt uz šo finansējumu līdz ar citiem novadiem. ZM priekšlikumā minētā kritērija 
pielietošana nav korekti aprēķināma un pārbaudāma, jo, piemēram, uzņēmuma juridiskā biroja adrese var atrasties Rīgā, bet 
uzņēmējdarbība faktiski tiek veikta ārpus Rīgas, iedzīvotāju deklarētā dzīvesvietas adrese var nesakrist ar faktisko 
dzīvesvietas adresi. Turklāt Pierīgas novadu pašvaldības un Rīga vienīgās veic iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā, vēl vairāk samazinot līdzekļus, ko pašvaldība var ieguldīt infrastruktūrā un izglītībā.  

Ķekavas novadā dominējošais zemes lietošanas veids ir meža zemes, kas aizņem aptuveni 15 tūkstoši ha jeb 55% no 
kopējās zemes platības. Būtisks zemes izmantošanas veids ir arī lauksaimniecības zemes, kas aizņem aptuveni 7 tūkstoši ha 
jeb 25,6% no kopējās zemes platības novadā. Zeme zem ūdeņiem un purviem aizņem aptuveni 7% no novada teritorijas 
platības. Tāpēc atbalsts LEADER tipa projektiem ir būtisks novadam attiecībā uz lauku teritorijas attīstību. 

2) Reģionālās politikas mērķa (B) apakšmērķa Pakalpojumu efektivitātes uzlabošana reģionos (B.2.) rīcības virziens 
Sasniedzamība un dzīves vide reģionos (B.2.3.) uzdevums Rīgas un Pierīgas mobilitātes uzlabošana nepieciešams papildināt 
uzskaitījumu Turpmākām rīcībām uzstādījuma ieviešanai (37.lpp) ar atsevišķu punktu par veloceliņu tīkla attīstību. 

Šāda rīcība atbilst Velosatiksmes attīstības plānam 2018.-2020. gadam, Eiropas Riteņbraukšanas stratēģijai, ES 
stratēģijai "Eiropa 2020", kas iesaka ikdienā izvēlēties "zaļākus transportlīdzekļus", kā arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai līdz 2030. gadam. Transporta nozarē autotransports veido 91,3% no kopējā transporta SEG emisiju apmēra, bet 
23,9% - no kopējā SEG emisiju apjoma. Viens no galvenajiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem ir energoefektīva 
un videi draudzīga transporta politika, kas cita starpā paredz gājēju ielu un velosipēdu ceļu izveidi. 

INTERREG Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektos SUMBA un NSB CoRe norādīts uz 
veloceļu infrastruktūras attīstības nepieciešamību Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas attīstībā mobilitātes 
uzlabošanai. 

Rīgas un Pierīgas Mobilitātes plānā noteikts, ka velosipēdu satiksme varētu kļūt par būtiski svarīgu Rīgas un Pierīgas 
satiksmes veidu. Došanās ar velosipēdu uz darbu samazina uz Rīgu vedošo autoceļu un Rīgas centra ielu pārslogojumu ar 
transportlīdzekļiem. 
 
 
 



11. Ventspils pilsēta 
 

Nr. p.k. Lpp. 
Esošā redakcija Iebildumi/ priekšlikumi 

1 2 3 4 

29.  

 
5. 
 
 
 

Reģionālās politikas pamatnostādnes (turpmāk – pamatnostādnes) ir 
vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas 
reģionālo politiku, aptverot laika periodu līdz 2027.gadam. 
Pamatnostādnes detalizē Nacionālā attīstības plāna 2021.-
2027.gadam uzstādījumus, rīcības virzienus un uzdevumus 
reģionālajā politikā. 

Pamatnostādņu projekts definēts kā vidēja termiņa politikas plānošanas 
dokuments, kas detalizē Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam 
(turpmāk – NAP 2027) uzstādījumus, rīcības virzienus un uzdevumus 
reģionālajā politikā, taču vēlamies vērst uzmanību, ka NAP 2027 uz šo 
brīdi ir izstrādes stadijā un Ministru kabinets vēl tikai pieņems 
lēmumu par NAP 2027 ietvaru.  
Vienlaikus VARAM strādā pie administratīvi teritoriālās reformas 
(turpmāk – ATR) jautājumiem, kas būtiski ietekmēs arī Pamatnostādņu 
projekta aptverto laika posmu no 2021. līdz 2027.gadam. Ņemot vērā 
plānoto ATR apjomu un ietekmi uz pašvaldībām, uzskatām, ka 
Pamatnostādņu projektā šis jautājums nav ticis pietiekami 
izvērtēts. 

30.  

5. VARAM ir izstrādājusi pamatnostādnes, balstoties uz spēkā esošo 
pamatnostādņu izvērtējumu, konsultācijām ar teritoriju attīstības 
plānošanā iesaistītajām pusēm un ņemot vērā pieejamos pētījumus un 
ārvalstu praksi (konkrētāk norādīti turpmāk tekstā).  

Vēršam uzmanību, ka Reģionālās politikas pamatnostādnēs līdz 
2020.gadam prognozētās sasniedzamās vērtības nav sasniegtas šādos 
rādītājos: 
1. Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, 
salīdzinot ar 2012.gadu  
2. Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā 
stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu 
3. Apmeklējumu skaits atbalstītajos multifunkcionālajos infrastruktūras 
objektos (SAM 5.6.1.) 
4. Kravu apgrozījuma pieaugums ostās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
5. Bērnu skaits, kuri ir rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm. 
Uzskatam, ka Pamatnostādnēs nav Kurzemes reģiona aktuālā 
problēmjautājuma risinājuma, lai palielinātu kravu apgrozījumu 
ostās. 

31.  

6. Būtiskākie jaunās reģionālās politikas principi un tematiskie virzieni:  

1. Teritoriālā pieeja atbalsta sniegšanā 

Nepiekrītam pieejai šādai atbalstu sniegšanai - priekšroka un lielāks 
atbalsts tiks sniegts reģioniem ar augstākām reģionālās attīstības 
atšķirībām, diferencējot atbalstu atbilstoši IKP līmenim. Reģionālās 



Nr. p.k. Lpp. 
Esošā redakcija Iebildumi/ priekšlikumi 

1 2 3 4 

a. atbalstu plānots sniegt visiem plānošanas reģioniem un pašvaldībām: 

 i. priekšroka un lielāks atbalsts tiks sniegts reģioniem ar augstākām 
reģionālās attīstības atšķirībām, diferencējot atbalstu atbilstoši IKP 
līmenim;  

ii. atbalsts tiks sniegts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 
2030.gadam (turpmāk – “Latvija 2030”) noteiktajām reģionālās 
politikas mērķteritorijām: attīstības centriem, lauku teritorijām, Rīgas 
metropoles areālam, Austrumu pierobežai un Baltijas Jūras piekrastei 
atbilstoši specifisko teritoriju vajadzībām un izaugsmes iespējām, 
vienlaikus lielāku uzsvaru liekot uz attīstības centru izaugsmi, to un 
apkārtējo teritoriju sadarbību;  

b. plānots paplašināt atbalsta iespējas vietējo kopienu (t.i., iedzīvotāju 
virzītām) iniciatīvām; 

c. kā pamats investīciju piesaistei tiks izmantotas integrētie attīstības 
plānošanas dokumenti gan reģionālā, gan vietējā pārvaldes līmenī, gan 
vietējo kopienu līmenī. 

attīstības likums paredz, ka nepieciešams veicināt un nodrošināt 
līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, ievērojot visas valsts teritorijas 
un atsevišķu tās daļu īpatnības un iespējas, samazināt nelabvēlīgās 
atšķirības starp tām, kā arī saglabāt un attīstīt katras teritorijas dabai un 
kultūrvidei raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālu. 
 
Iepriekšējo plānošanas periodu pieredze ir tāda, ka ne visi reģioni pilnībā 
izmanto sev piešķirto finansējumu. 
 
Piedāvājam mainīt atbalsta sniegšanas mehānismu uz atbalsta 
sniegšanu pašvaldībām pēc iedzīvotāju skaita izmaiņām un 
attāluma no galvaspilsētas. 
 
18.07.2019. Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts 
“Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā”, kurā ir noteikts, ka 
pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentus izstrādā un 
apstiprina pēc 2021.gada pašvaldības vēlēšanām. Vēršam uzmanību, ka 
likumprojektā iekļautā norma kavēs ES fondu finansējuma apguvi un 
investoru piesaisti, kā rezultātā neveicinās Latvijas reģionu 
sociālekonomisko atšķirību mazināšanu. 

32.  

7.-8. 1. Reģionālās politikas mērķi   

Vērtējot reģionālās attīstības atšķirības pēdējo 10 gadu laikā, 
reģionālās attīstības atšķirības ir nedaudz samazinājušās – IKP 
starpības samazinājums ir no 5% Latgalē līdz 2% Zemgalē. Tas 
skaidrojams ar to, ka reģioni pēdējos 10 gadus ir auguši straujāk par 
Latvijas vidējo līmeni, kur Zemgale ir augusi par 3% straujāk, savukārt 
Latgale līdz pat 11% straujāk. 

Vienlaikus reģionālās attīstības atšķirību mazināšana ir ilgtermiņa 
izaicinājums. Latvijā ir vienas no augstākajām reģionālās attīstības 
atšķirībām – starp OECD valstīm tās ir trešās augstākās. Rīgas reģionā 

 
 
Kāpēc Pamatnostādnēs nav veikta Kurzemes reģiona IKP uz 1 
iedzīvotāju pret Latvijas vidējo samazinājuma 2016.gadā 
salīdzinājumā ar 2006.gadu analīze un ietekmes faktoru 
izvērtējums? 
Saskaņā ar Pamatnostādņu 1.pielikuma 5.attēlu Kurzemes reģiona IKP 
uz 1 iedzīvotāju pret Latvijas vidējo 2016.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu, 
samazinājies par 3 procentpunktiem (2006.g. – 77%, 2016.g. – 74%). 
Starp Latvijas reģioniem tikai Kurzemes reģionam ir vērojams IKP uz 1 
iedzīvotāju kritums. 



Nr. p.k. Lpp. 
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IKP uz vienu iedzīvotāju 2016.gadā ir 17 213 euro, kas ir 135% no 
vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju valstī (12 760 euro). Kurzemē IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir 74% no vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju valstī, 
Vidzemē 66%, Zemgalē 63%, bet Latgalē 51%. 

Rīgas reģionā IKP uz vienu iedzīvotāju ir 2,6 reizes lielāks nekā 
Latgales reģionā. Turklāt būtiski atšķiras komersantu spēja piesaistīt 
investīcijas – atšķirības nefinanšu investīcijās ir 5,4 reizes starp Rīgu 
un Latgales reģionu. Tā rezultātā nevienlīdzībai Latvijā ir izteikts 
teritoriāls raksturs – darba samaksas atšķirības starp reģioniem ir 1,6 
reizes (jeb 5 līdz 10 gadu starpība starp reģioniem). Reģionālās 
attīstības atšķirības ir būtiski ietekmējušas arī iedzīvotāju skaita 
izmaiņas pēdējos 10 gados, un tas būtiski atšķiras reģionāli – Pierīgā 
pēdējos 10 gados iedzīvotāju skaits ir samazinājies tikai par 1%, kamēr 
Latgales reģionā par 20%. Iedzīvotāju skaits ietekmē arī pašvaldību 
ieņēmumus un iespējas nodrošināt tiem pakalpojumus, radot atšķirīgus 
izaicinājumus starp reģioniem.   

Reģionālās politikas mērķis ir reģionu potenciāla attīstība un 
ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo 
konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus 
risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai. 

Pēc VARAM aprēķiniem pie esošā ekonomiskās attīstības tempa, lai 
sasniegtu reģionālās atšķirības 75% apmērā no Latvijas vidējā IKP, 
būtu nepieciešami 50 gadi, sasniedzot 971 milj. euro IKP pieaugumu 
reģionos. VARAM uzskata, ka nepieciešams izvirzīt ambiciozāku 
mērķi – sasniegt šādu reģionālo atšķirību samazināšanos 20 gados.  

Līdz ar to reģionālās politikas vidējā termiņa, t.sk. ES fondu 2021.-
2027.gada plānošanas perioda, mērķis ir samazināt IKP starpību starp 
reģioniem vismaz par 8 procentpunktiem, panākot reģionālā IKP 
starpības samazinājumu - mazāk attīstīto reģionu vidējais līmenis pret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kā Pamatnostādnes risinās Latvijas reģioniem aktuālo 
problēmjautājumu – straujo iedzīvotāju skaita samazinājums, 
zemu dzimstību, migrāciju uz Rīgu un uz ārvalstīm? Uzskatam, ka 
demogrāfisko jautājumu risināšana vitāli svarīga visos Latvijas 
reģionos. 
 
 
 
 
 
Piedāvājam reģionālās politikas mērķi izteikt šādā redakcijā: 
Reģionālās politikas mērķis ir reģionu potenciāla attīstība un 
sociālekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo 
konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus 
risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai un iedzīvotāju 
labklājības līmeņa celšanai. 
Piedāvājam noteikt vēl ambiciozāku, iedzīvotājus interesējošu mērķi – 
Latvijas reģioniem, izņemot Rīgu, sasniegt IKP uz 1 iedzīvotāju pēc 
pirktspējas paritātes ES vidējo līmeni. Pašlaik tikai Rīga (106%) 
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augstāk attīstīto reģionu veido 55% (bāzes vērtība 2016.gadā - 47%), 
kas prasītu reģionos papildu 1 657 milj. euro IKP pieaugumu.   

Lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi, tiek izvirzīti divi apakšmērķi:  

A. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos 

B. Pakalpojumu efektivitātes uzlabošana reģionos 

sasniedz ES līmeni, Pierīga – 53%, Kurzeme – 48%, Vidzeme – 42%, 
Zemgale – 40%, Latgale – 33%. 

33.  

7. Pamatnostādnēs noteikto reģionālās politikas mērķu sasniegšanai 
un plānoto pasākumu īstenošanai papildu nepieciešamais 
finansējums kopā sastāda 1 887 892 482 euro, t.sk. valsts budžets 
66 402 959 euro, pašvaldību budžets 523 714 286 euro, ES politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējums 1 
042 934 571 euro, privātais sektors 254 840 667 euro. Daudzi 
pamatnostādnēs plānotie pasākumi tiks īstenoti esošā budžeta 
ietvaros, t.sk. mērķtiecīgāk un efektīvāk plānojot un izmantojot 
esošo finansējumu. 

Ņemot vērā valsts nodokļu reformu, pašvaldībās samazinās nodokļu 
ieņēmumi. Plānots, ka 2021. gadā pašvaldību gada ieņēmumi būs par 
268 milj. EUR mazāki nekā šobrīd. Ņemot to vērā, vai pašvaldībām 
būs iespējams piesaistīt paredzētos līdzekļus 523 milj. EUR apmērā 
un no kādiem avotiem? 
Novados nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju atšķiras vairāk kā 4 
reizes, kādi būs finanšu avoti projektu realizācijai Pamatnostādnēs 
paredzēto uzdevumu izpildei pašvaldībās ar zemiem nodokļu 
ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju? 

34.  

8. A. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos 

Kā liecina apskatītie statistikas dati (sk. 1.pielikumu), pastāv būtiska 
“tirgus nepilnība” - ekonomika koncentrējas Rīgā un tās apkārtnē, radot 
nesamērīgas reģionālās attīstības atšķirības. Tāpēc reģionālās 
ekonomikas attīstībā būtiska loma ir tieši pašvaldībām kā vietējās 
attīstības līderiem, kas sadarbībā ar komersantiem veido 
uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi. 

Vēršam uzmanību, ka daudz nozīmīgāka potenciāliem investoriem un 
uzņēmējiem ir stabila un prognozējama valsts nodokļu politika, 
rūpniecisko ēku pieejamība un politika finanšu/banku jomā. Uzskatam, 
ka izmaiņas nodokļu politikā un finanšu jomā nav pārdomātas un 
neveicinās investoru piesaisti un būtu jāiezīmē Pamatnostādnēs. 

35.  

10. 3. Reģionālās politikas teritoriālā pieeja un viedi risinājumi  

3.1. Atbalsta modelis reģionālās politikas mērķteritorijām  

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu reģionālās attīstības 
finansējumu piešķir mērķteritorijām vai to daļām atbilstoši Reģionālās 
politikas pamatnostādnēs noteiktajiem reģionālās politikas 

Vai pēc VARAM piedāvātas robežu grozīšanas īstenošanas, piemēram, 
Ventspils būs vēl nacionālās nozīmes attīstības centrs? Ventspils nav 
tikai zvejniecības osta Baltijas jūras piekrastē! 
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mērķteritoriju atbalsta virzieniem. Reģionālās politikas mērķteritorijas 
tiek noteiktas pamatnostādnēs, ievērojot “Latvija 2030”. 

  „Latvija 2030” nosaka šādas mērķteritorijas: nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centri, lauku attīstības telpa, Rīgas metropoles 
areāls, Baltijas jūras piekraste un Austrumu pierobeža. Ja nacionālas 
un reģionālas nozīmes attīstības centri un lauku telpa aptver visu 
Latviju, tad pārējās mērķteritorijas tikai daļu no valsts teritorijas, 
apvienojot pašvaldības, kurām to ģeogrāfiskā novietojuma un ar to 
saistītu iezīmju dēļ ir raksturīgi specifiski izaicinājumi un attīstības 
iespējas, kas iet pāri vienas pašvaldības robežām un kuru izmantošanai 
līdz ar to nepieciešami koordinēti risinājumi. 

(…)  

 

36.  

10. 2. Apakšmērķis – pakalpojumu efektivitātes uzlabošana 
reģionos 

Rezultatīvais rādītājs 
2019. 
gads 

2024. 
gads 

2029. 
gads 

2.1. Pašvaldību pakalpojumu 
efektivitāte - izmaksas uz klientu -
% izmaksu samazinājums 
pašvaldības sniegtajam 
pakalpojumam 

0% - 10% 

2.2. Pašvaldības pakalpojumu 
pieejamība - klientu skaits - % 
klientu pieaugums pašvaldības 
pakalpojumam 

0% - 10% 

 

1. 2.1. punktā, kas ir efektivitāte? Vai tas ir tikai izmaksu 
samazinājums? Pieejamības punktu samazināšana? 

2. Kāpēc netiek mērīta iedzīvotāju apmierinātība ar pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību? 

3. Kopumā rādītāju noteikšanai – 10% samazinājumam vai 
pieaugumam nav loģiska pamatojuma, jo izmaksas tiks 
uzskaitītas pašvaldību pakalpojumiem, kas vēl tikai tiks attīstīti 
reģionālās politikas ietvaros. Nevar novērtēt procentuālās 
izmaiņas neeksistējošiem pakalpojumiem. 
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37.  

11. Reģionālās attīstības likuma ievērošanai un reģionālās politikas mērķa 
īstenošanai, kā arī ņemot vērā, ka daudzas no pašvaldībām vienlaicīgi 
atrodas vairākās mērķteritorijās, tiek piedāvāts šāds reģionālās 
attīstības atbalsta modelis (sk. 3.attēlu), kur plānošanas reģionu 
iedalījums tiek izmantots kā ietvars finansējuma plānošanai 
atbilstoši teritoriju specifikai (ES fondu atbalsta aktivitātēm, sk. 
C.punktu): 

A. attiecīgi, lai mazinātu reģionālās attīstības atšķirības, 
investīciju atbalsts reģionālās attīstības veicināšanai tiks piešķirts, kā 
kritēriju izmantojot reģionālo IKP uz vienu iedzīvotāju, lielāko 
finansējuma apjomu paredzot reģionam ar mazāko reģionālo IKP uz 
vienu iedzīvotāju (t.i., tematiskā koncentrācija mazāk attīstītajiem 
reģioniem attiecībā uz ieguldījumiem uzņēmējdarbības veicināšanā); 

 

Plānošanas 
reģions 

IKP uz vienu 
iedzīvotāju pret 
valsts vidējo 
IKP rādītāju, % 
(2016.gads) 

IKP uz vienu 
iedzīvotāju pret 
valsts vidējo 
IKP rādītāju, 
% (2027.gads) 

IKP 
koeficients 
finansējuma 
plānošanai 

Rīgas reģions 135% 129% 0,11 
Vidzemes 
reģions 

66% 73% 0,22 

Kurzemes 
reģions 

74% 81% 0,18 

Zemgales 
reģions 

63% 71% 0,22 

Latgales reģions 51% 61% 0,27 

 

B. investīciju finansējumu plānots dalīt divās daļās: 70% 
finansējuma plānots novirzīt pašvaldībām reģionālā mēroga konkursā, 

1. Iebilstam, ka plānošanas reģioni tiek virzīti kā “filtrs”, kas noteiks, 
kāda veida darbībām pašvaldībām būs nepieciešams Eiropas Savienības 
(turpmāk – ES) fondu atbalsts, kā arī, ka tiek iezīmēts atbalsts reģionāla 
mērogu projektu īstenošanai saskaņā ar plānošanas reģionu attīstības 
programmās noteiktajām prioritātēm.  
 
Uzskatām, ka ES fondu finansējuma dalījuma ietvars īstenojams 
atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030.gadam 
noteiktajai telpiskās attīstības perspektīvai, akcentējot nacionālas 
nozīmes un reģionālas nozīmes attīstības centru attīstību, attiecīgi 
piemērojot šādu atbalsta pieeju ES finansējuma plānošanai.  
 
Uzskatām, ka nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām 
jānosaka “iezīmēts” finansējuma apmērs integrēto teritoriālo investīciju 
īstenošanai atbilstoši pašvaldību attīstības dokumentos noteiktajām 
prioritātēm. 
 
Sniedzam priekšlikumu nacionālas nozīmes attīstības centru 
pašvaldībām paredzēt finansējumu pilsētu prioritāro projektu 
īstenošanai, nosakot vienu specifiskā atbalsta mērķi “llgtspējīga 
pilsētvides attīstība”, kas ietver visus integrēto teritoriālo investīciju 
mērķus. Sasniedzamais rādītājs - ”Realizēti projekti saskaņā ar 
nacionālu nozīmes attīstības centru pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajām prioritātēm un Rīcības plānos noteiktajiem iznākuma 
rādītājiem”. 
 
VARAM plāno projektu atlases pašvaldībām organizēt atklātu konkursu 
veidā, kas, protams, ir atbilstoša pieeja, lai atbalstītu kvalitatīvākos, 
ekonomiski pamatotākos projektus atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, 
bet vienlaikus tie ir lieki papildu finanšu, administratīvie un laika resursi 
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balstoties uz pašvaldību attīstības programmām, un 30%6 finansējuma 
plānots novirzīt uz rezultātiem balstītu reģionālā mēroga projektu 
īstenošanai saskaņā ar plānošanas reģionu attīstības programmās 
noteiktajām prioritātēm. Līdz ar to, plānojot investīcijas, kā pamats tiks 
izmantotas pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības programmas. 
Pašvaldībām plānots rīkot regulāru konkursu (3 līdz 5 kārtas) reģionālā 
mērogā, nosakot minimālo un maksimālo finansējuma apjomu vienam 
projektam, kā arī dodot priekšroku pašvaldībām, kas iepriekšējā kārtā 
nebūs saņēmušas finansējumu. Savukārt reģionālā mēroga projekti tiks 
attiecināti uz objektiem, kas atrodas vai apkalpo vairāku pašvaldību 
teritorijas, ko varēs novērtēt pēc klientu skaita saņemtajiem 
pakalpojumiem vai nodarbināto skaita uzņēmumā, kā arī projektiem 
reģiona inovāciju sistēmas attīstībai (piemēram, noteiktas jomas vai 
reģionam kopīga inovatīvā pakalpojuma/produkta izstrāde). 

C. šis modelis tiek attiecināts uz tiem pamatnostādņu 
uzdevumiem un plānotajiem ieguldījumiem, kas tiešā veidā ir saistītas 
ar reģionālās attīstības atšķirībām un kur to mazināšanai ir 
nepieciešams atšķirīga apjoma resurss starp reģioniem. Šie uzdevumi 
ir: 
 publiskās infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam; 
 ieguldījumi pamatlīdzekļos esošo/ jaunu produktu un pakalpojumu 

attīstībai; 
 cilvēkresursu piesaiste – ieguldījumi darba algās; 
 pašvaldību pakalpojumu ēku energoefektivitātes uzlabošana; 
 pašvaldību ceļu un ielu infrastruktūras attīstība; 
pašvaldību publiskās ārtelpas, dabas un kultūras mantojuma attīstība. 

projektu sagatavošanai gadījumos, ja projekti netiek atbalstīti, 
piemēram, nepietiekama pieejamā finansējuma apmēra dēļ.  
 
2. Sniedzam informāciju, ka C punktā uzskaitītās jomas kopumā atbilst 
tām jomām, kuru ietvaros Ventspils pilsētas dome 2018.gada 
3.septembrī (vēstule Nr. 1-09/3243-7, 1-09/3244-3) sniedza informāciju 
VARAM un Kurzemes plānošanas reģionam par projektu idejām 
Eiropas Savienības fondu finansējuma plānošanas periodā 2021.-
2027.g. (turpmāk - Projektu ideju priekšlikumi 2027). 
 

 
6 Finansējuma īpatsvars 70% un 30% var tikt precizēts, pēc plānošanas reģionu attīstības programmu izvērtēšanas VARAM 
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38.  

15. 4. Informācija par politikas mērķu sasaisti ar Nacionālo attīstības 
plānu, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un citiem Latvijas 
attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī ES politikas plānošanas 
dokumentiem 
4. ES fondu regulu piedāvājums 

integrētām investīcijām 
(publicēts 2018.gada 
29.maijā, pieejams:
https://ec.europa.eu/commissi
on/publications/regional- 
development-and- 
cohesion_en) 

Vispārējās regulas projekta 22.pants piedāvā trīs 
teritoriālo investīciju veidus: integrētās 
teritoriju investīcijas, vietējās rīcības grupas 
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība – CLLD), 
nacionāli specifiskais 5.politikas mērķis 
“Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”. Latvijas 
gadījumā tiek izvērtētas divas iespējas: 
- pie noteiktu nosacījumu izpildes var tikt 
izvēlēts 5.politikas mērķis “Iedzīvotājiem 
tuvāka Eiropa”, kas paredz integrēta specifikā 
atbalsta mērķa izveidi: 
      - ja tematiski un teritoriāli tajā ir plašākas 
investīciju iespējas; 
     - ja 5.politikas mērķa ietvaros veiktos 
ieguldījumus ieskaita tematiskajā koncentrācijā 
1. un 2.politikas  mērķim7; 
- ja neizpildās iepriekšējie nosacījumi, tad tiek 
izvēlēta iespēja īstenot “Integrētās teritoriju 
investīcijas”, kas paredz atsevišķu specifisko 
atbalsta mērķu izveidi atbilstošā politikas 
mērķa ietvaros (publiskā infrastruktūra 
uzņēmējdarbības attīstībai 1.politikas mērķa 
ietvaros, pašvaldību ēku energoefektivitāte –
2.politikas mērķa ietvaros utt.). 
Atbilstoši Vispārējās regulas projekta 
1.pielikuma 3.tabulai viens no teritoriālajiem 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda regulas priekšlikumā nākamajam ES 
fondu plānošanas periodam ietverta šāda informācija: “(25) Ilgtspējīgas 
pilsētattīstības ietvarā būtu jāatbalsta integrēta teritoriālā attīstība, lai 
sekmīgāk risinātu ekonomiskās, vidiskās, klimatiskās, demogrāfiskās un 
sociālās problēmas, kas skar pilsētu teritorijas, tostarp funkcionālās 
pilsētu teritorijas, turklāt vienlaikus jāņem vērā vajadzība veicināt 
saikņu veidošanu starp pilsētu un lauku teritorijām. Principi, pēc 
kuriem atlasīs tās pilsētu teritorijas, kurās īstenojamas integrētas 
darbības ilgtspējīgai pilsētattīstībai, un minēto darbību finansējuma 
indikatīvās summas būtu jānosaka mērķa “Investīcijas nodarbinātībai 
un izaugsmei” programmās, un šim nolūkam valstu līmenī būtu 
jāpiešķir vismaz 6% no ERAF līdzekļiem. Būtu arī jānosaka, ka šī 
procentuālā daļa būtu jāievēro visā plānošanas periodā, ja līdzekļus 
pārvieto starp prioritātēm programmā vai starp programmām, tostarp 
vidusposma pārskatīšanā.” (turpmāk – ERAF regulas priekšlikums). 

2021.-2027.gada ES fondu plānošanas periodā ERAF regulas 
priekšlikumā noteikto VARAM plāno izpildīt atklātās konkursu atlasēs 
par projektu iesniedzējiem nosakot konkrētas teritorijas, nevis piešķirot 
finansējuma kvotas.  
 
Uzskatām, ka ES fondu finansējuma dalījuma ietvars īstenojams 
atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030.gadam 
noteiktajai telpiskās attīstības perspektīvai, nosakot nacionālas nozīmes 

 
7 Saskaņā ar ERAF un KF regulas priekšlikumu lielāko daļu (65%) līdzekļu nepieciešams novirzīt 1. un 2. politikas mērķim: 
- Mērķis Nr. 1 “Viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas”; 
- Mērķis Nr. 2 “Zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, veicinot tīru un taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un “zilas” investīcijas, aprites ekonomiku, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku novēršanu un pārvaldību”. 
2018/0197 (COD) ST 9522/2018; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund and on the 
Cohesion Fund, SEC(2018) 268 final - (pieejams - https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en) 
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ieguldījumu veidiem ir funkcionālās pilsētu 
teritorijas. Atbilstoši tam Latvija plāno piesaistīt 
ES fondu atbalstu pašvaldībām, veicot 
ieguldījumus gan pilsētās, gan pieguļošajās 
lauku teritorijās. 

 

attīstības centrus kā integrēto teritoriālo investīciju finansējuma 
saņēmējus.  

 

39.  

20. A. apakšmērķis – uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos 
A.1. rīcības virziens. Vietas sagatavošana uzņēmējiem un to 
produktivitāte  

A.1.1.uzdevums. Publiskās infrastruktūras attīstība 
uzņēmējdarbības atbalstam 

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību reģionos, turpinot 
pamatnostādņu esošās situācijas analīzē aprakstītos 2014.-2020.gada 
atbalsta pasākumus, paredzēts sniegt ES fondu atbalstu pašvaldību 
uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras (t.sk. ēku, 
inženierkomunikāciju, transporta infrastruktūras attīstība un laukumu 
sakārtošana industriālajās teritorijās) attīstībai atbilstoši pašvaldības 
noteiktajai teritorijas specializācijai uzņēmējdarbībā. Atbalsta 
pasākums ietvers gan jaunu industriālo teritoriju veidošanu, gan esošo 
attīstīšanu, kā arī degradētu agrāko industriālo zonu/ražošanas objektu 
vai teritoriju atjaunošanu. 
Atbalsta pasākums dos iespēju uzņēmējiem koncentrēt savus resursus 
nevis infrastruktūras nodrošināšanai, bet uzņēmuma darbības 
attīstīšanai. Kā finansējuma saņēmējs ir plānotas pašvaldības, to 
izveidotās iestādes, kapitālsabiedrības. 

A.1.1.uzdevums saturiski atbilst ES fondu plānošanas periodā 
2014.-2020.gadam īstenotajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem: 

- 3.3.1.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”; 

- 5.6.2.specifiskais atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām” (5.6.2.SAM). 

Uzskatām, ka tādu sasniedzamo rādītāju kā nefinanšu 
investīciju, jaunradītas darba vietas noteikšana kā izpildāms 
nosacījums proporcionāli ES finansējuma saņemšanai 
sašaurina un apgrūtina pašvaldību iespēju īstenot 
nepieciešamos ieguldījumus pilsētas publiskās infrastruktūras 
attīstībā, kas vērsta gan uz atbalstu komersantiem, gan uzlabo 
pilsētvides pieejamību ikvienam saskaņā ar pašvaldību attīstību 
programmās noteikto.  
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Pašvaldību infrastruktūra ir attīstāma integrēti ar komersantu 
plānotajiem ieguldījumiem. Tāpēc pašvaldību infrastruktūras attīstības 
plānošanai jānorit sadarbībā ar komersantiem un to plānotajam 
investīcijām, t.sk. no ES fondiem (uzdevums veicams ciešā sinerģijā ar 
A.1.2 “Ieguldījumi pamatlīdzekļos esošo/jaunu produktu un 
pakalpojumu attīstībai” un A.2.1. “Cilvēkresursu piesaiste – 
ieguldījumi darba algās”). 
(..) 
Turpmākā rīcība uzdevuma izpildei saistīta ar ES fondu finansējuma 
piesaisti, kā arī atbalsta sniegšanas nosacījumu izstrādi. 
Atbalsta rezultātā plānots: 
1. piesaistīt nefinanšu investīcijas 270 milj. euro apmērā; 
2. atbalstīt vismaz 133 uzņēmumus ar augstu apgrozījumu; 
3. radīt 3 188 jaunas darbavietas iedzīvotājiem jeb 200 milj. euro lielu 
algu fondu. 

 

Atgādinām, ka 5.6.2.SAM ietvaros Ventspils pilsētā tiek īstenoti 
vairāki projekti – autostāvlaukumu izbūve Ganību ielā un 
Ventspils Augsto tehnoloģiju parka teritorijā, ēkas Pils ielā 45, 
Ventspilī pārbūve un Inovāciju centra un stāvlaukuma 
Rūpniecības ielā 2, Ventspilī izbūve. 

40.  Aicinām papildināt saņēmēju loku ar Brīvostas pārvaldēm. 

41.  

Aicinām papildināt saņēmēju loku ar nodibinājumiem un 
biedrībām. 

42.  

 Piedāvājam teikumu “Atbalsta pasākums ietvers gan jaunu 
industriālo teritoriju veidošanu, gan esošo attīstīšanu, kā arī 
degradētu agrāko industriālo zonu/ražošanas objektu vai 
teritoriju atjaunošanu.” papildināt ar vārdu “sakārtošana” uz 
izteikt šādā redakcijā: 

Atbalsta pasākums ietvers gan jaunu industriālo teritoriju 
veidošanu, gan esošo attīstīšanu, kā arī degradētu agrāko 
industriālo zonu/ražošanas objektu vai teritoriju atjaunošanu, 
sakārtošanu. 

43.  

20.-21. 
A.1.2.uzdevums. Ieguldījumi pamatlīdzekļos esošo/jaunu 
produktu un pakalpojumu attīstībai   

Kopumā atbalstām A.1.2.uzdevuma ietvaros minēto, vienlaikus vēlamies vērst 
uzmanību, ka atbalsts konkrētam komersantam var būt saistīts ar valsts atbalsta 
komercdarbībai jautājumiem, un šādā gadījumā pastāv fondu finansējuma 
maksimālās atbalsta intensitātes ierobežojumi, iestājas ierobežojošāki 
nosacījumi projekta rezultātu uzturēšanai u.c. 
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Tiks papildināts ar informāciju par ierobežoto kredītresursu 
pieejamību reģionos.  

Lai reģionos piesaistītu jaunas investīcijas mazo un vidējo uzņēmumu 
produktivitātei, nepieciešams atbalsta instruments mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (indikatīvi 55-45% līdzfinansējums ieguldījumiem 
pamatlīdzekļos esošo/jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai). Atbalsts 
būtu sniedzams aizdevuma veidā (caur akciju sabiedrību “Attīstības finanšu 
institūciju ALTUM”, turpmāk – ALTUM), kurš pie nosacījumu izpildes tiek 
pārveidots par grantu. Šis atbalsts būs papildinošs A.1.1.uzdevumā “Publiskā 
infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” paredzētajam atbalstam. Līdz ar to 
priekšroka būs tiem projektiem, kas būs saistīti ar pašvaldību attīstības 
programmā plānotajiem ieguldījumiem.  
Turpmākā rīcība uzdevuma izpildei saistīta ar ES fondu finansējuma piesaisti, 
kā arī atbalsta sniegšanas nosacījumu izstrādi.  
Atbalsta rezultātā plānots sniegt ieguldījumu darba algu fondā 231 027 520 
euro apmērā, atbalstot vismaz 48 uzņēmumus ar augstu apgrozījumu un ceļot 
to produktivitāti.  

Nav skaidrs komersanta ieguvums nosacījumam “Līdz ar to priekšroka būs tiem 
projektiem, kas būs saistīti ar pašvaldību attīstības programmā plānotajiem 
ieguldījumiem” . 
  
 

44.  

Piedāvājam modificēt A.1.2. uzdevumu un papildināt ar papildus atbalsta 
veidiem: 
1) Pārsaukt uzdevumu par “Atbalsts esošo/jaunu produktu un pakalpojumu 
attīstībai” 
2) nodrošināt reģionālo Biznesa inkubatoru darbību, kas veicinās ekonomisko 
aktivitāti reģionos un efektīvas biznesa vides veidošanu, un jaunu produktu 
attīstību. 
3) Atbalstīt reģionālās ekonomikas digitalizāciju: 
a. Nodrošināt bāzes finansējumu (valsts, ES) reģionālo Digitālo 
inovāciju centru darbībai, kas veicina ražošanas u.c. uzņēmumu digitalizāciju 
un automatizāciju; 
b. Nodrošināt grantus digitalizācijai un automatizācijai uzņēmumiem, 
kuri ir veikuši digitalizācijas/ automatizācijas auditus un   identificējuši 
pilnveidojamos procesus. 

45.  

21. A.1.3.uzdevums. Nekustamā īpašuma regulējuma pilnveidošana, 
uzlabojot īpašuma pārdošanas nosacījumus atbilstoši komersanta 
ieguldījuma apjomam 
 
Šobrīd nepastāv atbalsts jeb atvieglojumi pašvaldības nekustamā 
īpašuma iegādei tam nomniekam, kas nomas līguma laikā ir veicis 
apjomīgus finanšu līdzekļu ieguldījumus nomas objektā. Rezultātā – jo 
vairāk uzņēmējs iegulda īpašuma attīstībā un sakārtošanā, jo augstāka 
būs īpašuma potenciālā pārdošanas cena, kas noteikta pēc faktiskās 
tirgus vērtības.  
Lai risinātu šo problēmu un veicinātu ekonomisko aktivitāti 
pašvaldībās, paredzēts, ka nomniekiem (komersantiem) tiks piedāvāta 
iespēja iegādāties nekustamo īpašumu (nomāto objektu) par 
samazinātu pārdošanas cenu, kas nozīmē, ka pašvaldībai būs tiesības 

Ja tiek plānots nomniekam, kurš attiecīgā nomas līguma darbības 
laikā ir veicis apjomīgus finanšu līdzekļu ieguldījumus nomas 
objektā, piedāvāt iespēju šo nomas objektu iegūt īpašumā, tad jau 
sākotnēji, rīkojot nomas objekta izsoli būtu jānorāda, vai būs 
paredzēta arī nomas objekta atsavināšana. Tāpēc būtu jāveic arī 
attiecīgi grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. februāra 
noteikumos Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 
noteikumi”, norādot, ka, rīkojot nomas objekta izsoli ir jāparedz, 
vai būs paredzēta arī nomas objekta atsavināšana. Līdz ar to 
pašvaldībai ir tiesības noteikt, kuri nekustamie īpašumi tiek nodoti 
nomā ar izpirkuma tiesībām un  kuri nē. Būtu arī jānosaka tā 
nekustamo īpašumu kategorija, uz kuru netiktu attiecināma iespēja 
nomniekiem (komersantiem) iegādāties nekustamo īpašumu 
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samazināt konkrētā nomas objekta pārdošanas cenu atbilstoši 
nomnieka (komersanta) veiktajiem finanšu ieguldījumiem. Vienlaicīgi 
samazinātā pārdošanas cena būs noteikta nevis izsoles ceļā, bet pēc 
neatkarīga vērtētāja novērtējuma.  
Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar grozījumu veikšanu 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā. 
Atbalsta rezultātā plānots izveidot jaunu uzņēmējdarbības atbalsta 
formu pašvaldībām attiecībā uz pašvaldības nomas objektu efektīvu 
izmantošanu. 

(nomāto objektu) par samazinātu pārdošanas cenu, proti, jāparedz 
atbilstoši izņēmumi nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumiem 
atbilstoši komersanta ieguldījuma apjomam. 

46.  

Nepiekrītam tik plašam regulējumam, šāda veida atbalstu varēs izmantot 
slēptai privatizācijai. 

Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 

47.  

Samazināsies pašvaldību plānotie ieņēmumi, atsavinot pašvaldības 
īpašumu. 
 
Uzdevums apgrūtinoši administrējams, jābūt skaidram mehānismam 
nomnieka finanšu ieguldījuma aprēķināšanai, pierādīšanai. Lai mazinātu 
korupcijas riskus, vismaz Ministru kabineta noteikumu līmenī jābūt 
skaidri un precīzi noteiktai atsavināšanas cenas noteikšanas metodikai. 

48.  

 Apgalvojums “Šobrīd nepastāv atbalsts jeb atvieglojumi 
pašvaldības nekustamā īpašuma iegādei tam nomniekam, kas 
nomas līguma laikā ir veicis apjomīgus finanšu līdzekļu 
ieguldījumus nomas objektā. Rezultātā – jo vairāk uzņēmējs 
iegulda īpašuma attīstībā un sakārtošanā, jo augstāka būs 
īpašuma potenciālā pārdošanas cena” nav patiess un tas neatbilst 
šobrīd spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Minēto jomu 
regulējušie Ministru kabineta 20.02.2018 noteikumi Nr. 97 (prot. 
Nr. 11 5. §) “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 
to 105.3.punktā paredz:  
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“105. Iznomātājs neatlīdzina nomniekam tā veiktos izdevumus 
nomas objektam, izņemot šajā punktā un 106. punktā minētos 
gadījumus, ja kapitālieguldījumu veikšanas pienākums bijis 
paredzēts nomas nosacījumos vai nomas līguma darbības laikā to 
veikšanu rakstiski saskaņojis iznomātājs un nomas līgumā paredz 
izdevumu atlīdzināšanu: 
105.3. ja nomas objektu atsavina un tā pircējs ir nomnieks, ja 
nomnieks labticīgi pildījis nomas līguma saistības. Šādā gadījumā 
pēc pirkuma maksas un šo noteikumu 108.punktā noteikto 
dokumentu saņemšanas iznomātājs atlīdzina nomniekam 
neatkarīga vērtētāja uz nomas līguma izbeigšanas brīdi noteikto 
atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru. 
Atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru nosaka 
saskaņā ar Civillikumu, ņemot vērā veikto nepieciešamo un derīgo 
izdevumu nolietojumu nomas līguma darbības laikā un citus 
apstākļus, novērtējot veikto darbu izmaksu atbilstību tirgus cenām 
darbu veikšanas brīdī, kā arī neatlīdzinot izdevumus, kas atgūti 
citā veidā, piemēram, iekļauti ūdenssaimniecības, siltumapgādes 
maksas pakalpojumu tarifos;”. 
Tātad jau šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums paredz, ka 
gadījumos, ja nomnieks ir veicis pašvaldības iznomātajā objektā 
(ēkās vai būvēs) nepieciešamos vai derīgos izdevumus un šis 
pašvaldības nekustamais īpašums tiek atsavināts, tad iznomātājam 
pirms nekustamā īpašuma objekta atsavināšanas ir pienākums 
veikt neamortizēto nomnieka veikto nepieciešamo un derīgo 
izdevumu novērtējumu tirgus cenās un atlīdzināt nomniekam šo 
ieguldījumu novērtējuma vērtību.  
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49.  

21. A.1.4. uzdevums. Atbalsts reģionālajiem projektiem – reģionālās 
attīstības fonda izveide no pašvaldību budžeta nodokļu 
ieņēmumiem 

Šobrīd lielākā daļa attīstības projektu pašvaldībās tiek īstenoti, 
izmantojot ES fondu vai citu ārējo finanšu palīdzību. Rezultātā 
investīcijām veidojas pārrāvumi, jo finansējums nav pastāvīgs. Tāpat 
nav iespēja ātri reaģēt uz izmaiņām vai reģionāli specifiskiem 
izaicinājumiem. Vienlaikus laikā no 2016. līdz 2018.gadam pašvaldību 
ieņēmumi pieauguši no 2 367 168  416 euro  līdz  2 842 516 008  euro  
(par  475  miljoniem  euro),  pašvaldību  IIN  ieņēmumi  – no 1 224 
733 968 euro līdz 1 383 040 000 euro (par 158 miljoniem euro). 

Līdz ar to, tautsaimniecībai turpinot attīstīties, veidojas resursu 
pieaugumus, ko būtu iespējams izmantot reģionu specifiskiem 
risinājumiem. Lai šos papildus līdzekļus pēc iespējas mērķtiecīgāk 
izmantotu, nepieciešams daļu (%) no pašvaldību nodokļu (IIN, NĪN) 
pieauguma reģionā (kopā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu 
(turpmāk – PFIS)) rezervēt reģionālā mērogā, veidojot reģionālās 
attīstības fondu. Fonda līdzekļi tiktu izmantoti uzņēmējdarbības 
atbalsta projektiem, kā arī pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
uzlabošanai. 

Neatbalstām pieeju, ka plānošanas reģions/ plānošanas reģiona attīstības 
padome lemtu par pašvaldībai/ pašvaldībām prioritāra projekta 
īstenošanu. 

50.  

Uzdevums radīs papildus izdevumu slogu pašvaldību budžetiem. 
 
Dokumentā tiek norādīts uz pašvaldību ieņēmumu pieaugumu, bet 
netiek teikts, ka pašvaldību izdevumu pieaugumu regulāri rada valdības 
pieņemtie lēmumi, piemēram, minimālās algas celšana un pedagogu 
darba algas likmes palielināšana, papildus uzdevumu uzlikšana, 
piemēram, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un 
uzturēšana u.t.t. 
 
Saskaņā ar nodokļu ieņēmumu tendencēm un prognozes pēc nodokļu 
reformas pieņemšanas, vērojams, ka salīdzinot ar 2017.gadu, 
pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma temps 2018.-2021.gadam ir 
stipri zemāks nekā valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta pieauguma, 
pat atpaliekot no prognozētās inflācijas pieauguma (skat. grafikus). 
 
Neskaidrības rada turpmākie valdības lēmumi attiecībā uz speciālo 
dotāciju, lai nodrošinātu pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu 
īpatsvaru kopbudžeta nodokļu ieņēmumos 19,6% apmērā. 
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Konkrētas atbalstāmās jomas būtu jānosaka trīs gadiem, izvērtējot gan 
uz to brīdi plānotās ES fondu programmas, gan pašvaldību un 
komersantu vajadzības un aktuālos izaicinājumus. Reģionālās attīstības 
fonda ietvaros būtu iespēja finansēt gan pašvaldību, gan komersantu 
projektus – izvēle būtu jānosaka plānošanas reģiona attīstības padomei. 

Reģionālās attīstības fondā būtu jāparedz arī iespēja veidot uzkrājumu, 
ko veidotu pašvaldību budžeta iemaksas. Uzkrājuma veidošana 
nepieciešama, jo ir svārstīgs gan ikgadējais pašvaldību budžeta 
nodokļu pieaugums, gan pašvaldību investīciju vajadzību pieprasījums. 

Lai turpinātu ekonomisko izaugsmi un veidotos papildus nodokļu 
ieņēmumi šādam reģionālās attīstības fondam, būtiski ir izstrādāt 
pastāvīgu mehānismu, kurš sniegtu ikgadēju atbalstu tām pašvaldībām, 
kas visaktīvāk reģionā sniedz atbalstu uzņēmējiem. Līdz ar to tiktu 
nodrošināts nepieciešamais resurss ekonomiskai izaugsmei reģiona 
ietvaros. 

Turpmākā rīcība reģionālās attīstības fonda izveidei saistīta ar 
grozījumu veikšanu Reģionālās attīstības likumā un fonda darbību 
reglamentējošā normatīvā regulējuma izstrādi. 

Atbalsta rezultātā plānots: 
1. piesaistīt privātās investīcijas 84 milj. euro apmērā; 
2. samazināt pašvaldību pakalpojumu sniegšanas izmaksas 
vismaz par 10%. 
 

 
 

 
 
Likuma “Par pašvaldībām” 7.panta trešajā daļa noteikts, ka “Nododot 
pašvaldībām jaunas šā likuma 15.pantā paredzētās autonomās funkcijas, 
kas saistītas ar izdevumu palielināšanos, likumā, kas nosaka šo funkciju 
izpildes kārtību, vienlaikus jānosaka pašvaldībām jauni ienākumu 
avoti.” 
 
Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pants nosaka, ka “Pašvaldības 
savus budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot 
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"Likumu par budžetu un finanšu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", 
kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Valsts pārvaldes 
institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu izstrādāšanā un 
izpildē, ja tas nav paredzēts likumā.” 
 
Reģionālās attīstības fondā jānovirza daļa no uzņēmuma ienākuma 
nodokļa ieņēmumiem, kurus starp pašvaldību reģioniem varētu dalīt 
ņemot vērā IKP, nodarbinātības, darba samaksas un demogrāfijas 
rādītājus. 

51.  

Eiropas vietējo pašvaldību hartas 9. panta pirmā daļa noteic, ka 
vietējām varām valsts ekonomiskās politikas ietvaros ir tiesības uz 
pietiekamiem pašu finanšu resursiem, ar kuriem tās drīkst brīvi 
rīkoties savu pilnvaru robežās. Tādējādi uzstādījums par 
reģionālās attīstības fonda izveidi no pašvaldību budžeta 
līdzekļiem nedrīkstētu būt kā obligāts, proti, tam ir jābūt 
brīvprātīgam sakarā ar to, ka tas skar pašvaldību budžeta 
izlietojumu. Ja reģionālās attīstības fonda izveide no pašvaldību 
budžeta līdzekļiem tiks paredzēts kā obligāts nosacījums, tad tas 
nozīmēs, ka pašvaldībai jau iepriekš būs jārēķinās, ka tā attiecīgos 
līdzekļus nevarēs izlietot konkrētā brīža nepieciešamībām, bet gan 
tikai pēc laika, kad attiecīgais uzkrājums būs izveidojies. 

Ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālā reforma vēl nav īstenota, 
nav arī saprotams, kāds konkrēti būs attiecīgais reģions, kuram 
būtu jāveido attīstības fonds. 

52.  

Nepiekrītam šāda fonda izveidei. Pašvaldība pati pārzina savu potenciālu 
un vajadzības. Paredzētais finansējuma sadales mehānisms – ar 
plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu – nav pieņemams. 
Pašvaldības jau pašlaik veiksmīgi līdzfinansē attīstības projektus savās 
teritorijās. 
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53.  

22. 
A.1.5.uzdevums. Pašvaldību darbības standarts – atbalsta 
komplekts uzņēmējdarbībai 

… 
Šādā atbalsta pasākumu komplektā būtu jāietver tādas 
komponentes kā, piemēram: 

 pašvaldību piedāvājums nekustamajam īpašumam kā 
nomas objektam un ar to saistītie atbalsta mehānismi – 
nomas atlaides, infrastruktūras uzlabojumi;   

 atbalsta instrumenti, kas izveidoti no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, piemēram, grantu konkurss uzņēmējdarbībai 
(uzsākšanai vai attīstībai);  

 uzņēmējdarbības konsultants, kura kompetences un 
sadarbības potenciāls ir novērtēts no uzņēmējus 
pārstāvošas biedrības, kā arī citām organizācijām, 
piemēram, ALTUM (lokāli vai reģionāli);  

 iespēja samazināt administratīvās procedūras 
uzņēmējiem, piem., būvniecības jomā.  

… 

Aicinām izvērtēt kā vienu no pamata instrumentiem šī punkta izpildei nākotnē 
paredzēt šobrīd LIAA administrējamās Biznesa inkubācijas programmas 
nodošanu pašvaldības īstenošanā, administrēšanā un pilnā kompetencē. Tas 
ļaus reģionos palielināt biznesa atbalsta kapacitāti, kā arī veidot konkrētajam 
reģionam/pašvaldībai atbilstošāko biznesa atbalsta modeli. 

54.  

 
Piedāvājam punktu “Uzņēmējdarbības konsultants, kura kompetences un 
sadarbības potenciāls ir novērtēts no uzņēmējus pārstāvošas biedrības, kā arī 
citām organizācijām, piemēram, ALTUM (lokāli vai reģionāli)” attiecināt šādā 
redakcijā: pašvaldības vai tās deleģētas institūcijas uzņēmējdarbības 
konsultants, kura kompetences un sadarbības potenciāls ir balstīts uz praktisku 
uzņēmējdarbības pieredzi.  
 

55.  

Atbalstam A.1.5. uzdevumā iekļautos pasākumus, tostarp iespēju 
samazināt administratīvās procedūras uzņēmējiem, piem., 
būvniecības jomā, kas vienkāršotu uzņēmējam UK tīklu pievadu 
izbūvi no ārējiem tīkliem uz konkrēto nekustamo īpašumu. 

Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 

56.  

23. A.1.6.uzdevums. Pašvaldību garantiju instrumenta attīstība  
Topošajiem un esošajiem uzņēmējiem ir salīdzinoši plašas iespējas 
izmantot dažādus atbalsta instrumentus, t.sk. finanšu instrumentus, 
vienlaikus tirgus nepilnību izvērtējumā finanšu pieejamības jomā 
norādīts, ka Latvijā joprojām ir tirgus nepilnība mikrokreditēšanas un 
aizdevumu saimnieciskās darbības uzsākšanai, t.i., starta aizdevumu 
jomā. Komercbankas nereti atsakās kreditēt saimnieciskās darbības 
uzsācējus, jo tie ir augsta darījuma riska aizdevumi, galvenokārt 

Uzdevums radīs papildus izdevumu slogu pašvaldību budžetiem. 
 
Dokumentā tiek norādīts uz pašvaldību ieņēmumu pieaugumu, bet 
netiek teikts, ka pašvaldību izdevumu pieaugumu regulāri rada valdības 
pieņemtie lēmumi, piemēram, minimālās algas celšana un pedagogu 
darba algas likmes palielināšana, papildus uzdevumu uzlikšana, 
piemēram, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un 
uzturēšana u.t.t. 
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nepietiekamas kredītvēstures dēļ, kā arī tiem ir augstas administratīvās 
izmaksas pret aizdevuma apmēru. 
 

43. Lai pašvaldības varētu atbalstīt vietējos komersantus 
gadījumos, kad komersanta darbībai (piemēram, 
paplašināšanai) komersantam nav pietiekams resurss 
nodrošinājumam, plānots izveidot sadarbības modeli starp 
ALTUM un pašvaldībām, kur ALTUM izsniegtajiem 
kredītiem nepietiekama nodrošinājuma gadījumā pašvaldībai 
būtu iespēja sniegt garantiju. 

44.  
45. Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar izmaiņām 

normatīvajos aktos, izveidojot jaunu atbalsta formu 
pašvaldībām garantijas instrumenta attīstībai, lai uzņēmuma 
nepietiekamā nodrošinājuma gadījumā pašvaldībai būtu 
iespēja sniegt garantiju uzņēmējiem. 

Saskaņā ar nodokļu ieņēmumu tendencēm un prognozes pēc nodokļu 
reformas pieņemšanas, vērojams, ka salīdzinot ar 2017.gadu, 
pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma temps 2018.-2021.gadam ir 
stipri zemāks nekā valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta pieauguma, 
pat atpaliekot no prognozētās inflācijas pieauguma (skat. grafikus). 
 
Neskaidrības rada turpmākie valdības lēmumi attiecībā uz speciālo 
dotāciju, lai nodrošinātu pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu 
īpatsvaru kopbudžeta nodokļu ieņēmumos 19,6% apmērā. 
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Likuma “Par pašvaldībām” 7.panta trešajā daļa noteikts, ka “Nododot 
pašvaldībām jaunas šā likuma 15.pantā paredzētās autonomās funkcijas, 
kas saistītas ar izdevumu palielināšanos, likumā, kas nosaka šo funkciju 
izpildes kārtību, vienlaikus jānosaka pašvaldībām jauni ienākumu 
avoti.” 
 
Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pants nosaka, ka “Pašvaldības 
savus budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot 
"Likumu par budžetu un finanšu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", 
kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Valsts pārvaldes 
institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu izstrādāšanā un 
izpildē, ja tas nav paredzēts likumā.” 
Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 

57.  

24. A.1.7. uzdevums. Pašvaldību aizņēmumu Valsts kasē nosacījumu 
pilnveidošana 
… 
Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka pašvaldību iesniegtie pieprasījumi 
aizņēmumiem investīciju projektu īstenošanai būtiski pārsniedz 
pašvaldību aizņēmuma limita iespējas. 
Pašvaldības aizņēmumus pieprasa ne tikai ES fondu projektiem, bet arī 
jauniem investīciju projektiem, tāpat projektiem, kas uzsākti tikai par 
pašvaldības budžeta finansējumu, kā arī valsts budžeta vai valsts 
aizdevuma līdzfinansētu uzsākto projektu pabeigšanai. 2016.gadā 
pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu kopējais apmērs bija 151,9 
miljoni eiro, tad 2018.gadā tie bija jau 369,6 miljoni eiro. Savukārt, 
pašvaldību aizņēmuma pieprasījumi uz 2019.gada 31.maiju bija par 
kopējo summu 105,6 miljoni eiro. 
Valsts kases aizdevumu mērķi pašvaldībām tiek noteikti katru gadu 
valsts budžeta likumā no jauna – nav iespējams prognozēt un plānot 

Atbalstām, ka būtu jānosaka ierobežojumi aizņēmumiem Valsts kasē tādu 
projektu īstenošanai, kuri netiek līdzfinansēti no ES fondiem vai citiem 
finanšu instrumentiem, vai kuri tiek līdzfinansēti ļoti mazā apjomā, kā, 
piemēram, Ventspils novada pašvaldības īstenotais Ugāles tirgus izveides 
projekts, kura kopējās izmaksas bija vairāk nekā 430 tūkstoši eiro un ES fondu 
līdzfinansējums 45 tūkstoši eiro (10%).  
Vienlaikus uzskatām, ka būtu jānosaka arī izņēmuma gadījumi, kad būtu 
iespējams saņemt aizņēmumu Valsts kasē, piemēram, tādās jomās kā 
sports, izglītība, kultūra. 

58.  

Apgalvojums, ka pašvaldību aizņēmumu limits 2019.gadam ir 
lielāks ir maldinošs – pašvaldību aizņēmumu limits ir nemainīgs 
118 138 258 EUR apmērā sākot no 2014.gada, bet 2019.gadā papildus 
šim pašvaldību aizņēmumu limitam likumā “Par valsts budžetu 
2019.gadam” ir noteikts atsevišķs limits 25 507 343 euro apmērā 
projekta "Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija" īstenošanai. 
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investīciju projektus. Valsts kases aizdevumi tiek piešķirti 
pašvaldībām, kas pirmās ir pieteikušās – netiek vērtēti plānotie rezultāti 
vai atdeve. Līdz ar to nepieciešams izdalīt ES fondiem un citu ārējā 
finansējuma programmu ieviešanai nepieciešamos aizdevumus un 
pārējos gadījumus, kur tos vērtētu pēc šādiem kritērijiem: 
- noteikt mērķus vismaz trīs gadiem ar finansējuma apjomu. Tas 
attiecīgi nozīmētu, ka pašvaldībām savi budžeti (attīstības daļa) būtu 
jāplāno vismaz trīs gadiem, izvirzot finansējuma saņemšanai projektus 
šādās tematiskajās prioritātēs, piemēram: 
   o uzņēmējdarbības projekti (vērtē, vai plānots piesaistīt privātās 
investīcijas un radīt jaunas darba vietas); 
   o pakalpojumu efektivitātes projekti (vērtē, vai projekta 
īstenošanas rezultātā plānots izmaksu samazinājums vidēji uz vienu 
klientu); 
   o pakalpojums pieaugošam klientu skaitam (vērtē, vai 
pieprasījums pārsniedz iespējas sniegt pakalpojumu, piemēram, 
bērnudārza/skolas projekta gadījumā tiktu vērtēta bērnu rinda uz 
izglītības iestādēm). 
- Pieteikšanās procedūra – konkursa kārtībā, priekšroku dodot 
tematiskajām prioritātēm ar augstākiem rezultātiem (cik lielu rezultātu 
plānots sasniegt pret ieguldīto finansējumu). Katra gada aizdevumu 
pieprasījumus pašvaldības iesniedz līdz attiecīgā gada 1.aprīlim. 
- Pašvaldību pieteikumi tiktu vērtēti pa prioritāšu grupām pēc 
katrai grupai izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. 
… 
Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar normatīvā regulējuma 
pilnveidošanu pašvaldību budžetu veidošanas, aizņēmumu 
pieprasīšanas, izlietošanas un atmaksāšanas kontroles (finanšu 
disciplīna), kā arī pašvaldību pārraudzības jomā. 

Ja salīdzina pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu salīdzināmās 
cenās, tad tas 2019.gadā attiecībā pret 2014.gadu ir nokritis par 7%. 
 
Papildus minētajiem aizņēmumu vērtēšanas kritērijiem, nepieciešams 
veikt pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma limita pārskatīšanu, 
palielinot to, lai nekavētu ES fondu projektu apguvi. 
 
Rīcības virzienu uzdevumu laika grafikā šim uzdevumam termiņš 
noteikts 2021.gads. Ņemot vērā jautājuma būtiskumu, šis uzdevums 
būtu risināms jau uz 2020.gada budžetu. 
 
Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 
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59.  

25.-26. 
A.1.8.uzdevums. Reģionālās inovāciju un zināšanu 
platformas izveide un darbība 

…izveidot un attīstīt reģionālo inovāciju un zināšanu platformu 
jeb sistēmu, kur efektīvi tiktu izmantoti reģionā esošie resursi, 
tajā skaitā tiktu veicināta sadarbība starp pašvaldībām 

(2) veicinātu zināšanu pārnesi uz industriju, 

(4) veicinātu darba tirgus un izglītības ciešāku sasaisti, pielāgojot 
izglītības (tai skaitā mūžizglītības un profesionālās izglītības) 
saturu darba tirgus pieprasījumam; 

Ideja par vienotas Reģionālās inovāciju un zināšanu platformas izveidi un 
darbību ir laba. Varbūt nosaukums “zināšanu” platforma ir neskaidrs, jo ne 
jau zināšanu apjomu šajā platformā aprakstītu, bet gan dažādas izglītības 
pieejamību reģionā, saistībā ar uzņēmējdarbības un inovāciju vidi. 
(2) un (4) punktus vērtējam pozitīvi, bet akcents būtu jāliek arī uz 
kompetencēs balstītu jauno mācību saturu pamatskolā un vidusskolā, 
attīstot visos izglītības posmos caurviju kompetenci-uzņēmējspēju. 
2019.gadā Ventspils 2. vidusskolā ir licencēta jauna Komerczinību programma 
vidusskolā, lai veicinātu  uzņēmējdarbības un izglītības ciešu sasaisti. Šāda 
platforma palīdzētu iegūt informāciju par reģiona uzņēmējiem un iespēju 
sadarboties. 

60.  

26.-27. 
A.1.8.uzdevums. Reģionālās inovāciju un zināšanu 
platformas izveide un darbība 

2. Iesaistīto pušu identificēšanu (privātais sektors, akadēmiskā un 
pētniecības kopiena, izglītības iestādes, NVO, publiskās 
pārvaldes iestādes), vajadzību un mērķu apzināšanu, 
aktivizēšanu un atbildību sadalīšanu; 

7. Formālās un neformālās izglītības satura sasaistes ar darba 
tirgus vajadzībām veicināšanu, saskaņā ar reģiona ekonomisko 
specializāciju, tādejādi radot reģionam nepieciešamās prasmes 
un kompetences; 

Ideja laba - apkopot iesaistīto pušu mērķus, sadalīt atbildību. Nav saprotams, 
kas tiks aktivizēts? Varbūt vajadzētu precizēt kā šī aktivizēšanās būs saistīta 
ar izglītības iestādēm? Vai tā ir tikai informācija jeb jau konkrēta rīcība. 
Būtu labi šādā platformā akcentēt reģiona intereses kā to nosaka (7) punkts. 

61.  
Papildināt ar 8. punktu – īstenot augstākās izglītības studiju programmas, 
kas sekmētu uzņēmējdarbības vidi reģionā, tostarp jaunuzņēmumu (start-
up) izveides kāpumu. 

62.  

Vispārīgi par A.1.8. uzdevumu. 
Nav skaidrs plānošanas reģiona deleģējums un kompetence šāda 
jautājuma risināšanā. Kur paliek Izglītības un zinātnes ministrijas 
loma? 
Nav zināms plānošanas reģiona pienesums vietējo pašvaldību 
attīstībā! 
Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 



Nr. p.k. Lpp. 
Esošā redakcija Iebildumi/ priekšlikumi 

1 2 3 4 

63.  

27. A.2. rīcības virziens. Cilvēkkapitāla piesaiste reģionos  

46. A.2.1.uzdevums. Cilvēkresursu piesaiste – 
ieguldījumi darba algās 

47. Ņemot vērā demogrāfijas izaicinājumus, būtiskas 
investīcijas reģionu attīstībai nepieciešams veikt 
cilvēkresursos, nodrošinot reģionos labi apmaksātās 
darba vietas. Lai to panāktu, paredzēts izveidot īpašu 
atbalsta instrumentu mazajiem un vidējiem 
komersantiem (55-45% līdzfinansējums), kur tiktu veikti 
tieši ieguldījumi cilvēkresursos jeb darba algās. Kā 
ieguldījumu plānots attiecināt ieguldījumus darba 
samaksā (2 gadu alga; darba vietu uztur vismaz 3 gadus 
pēc atbalsta saņemšanas) vai pamatlīdzekļos jaunu 
produktu un pakalpojumu attīstībai (abos gadījumos tiek 
vērtēta alga).  

48. Atbalstu plānots ieviest ar LEADER pieeju un tam jābūt 
saistītam ar pašvaldības attīstības programmās 
plānotajiem ieguldījumiem. Šis atbalsts būs papildinošs 
A.1.1. uzdevumā “Publiskās infrastruktūras attīstība 
uzņēmējdarbības atbalstam” plānotajam atbalstam. 

49. Kā piemēru šādam atbalsta modelim var minēt Poliju, 
kur arī tiek sniegts atbalsts darba algu izmaksu segšanai. 
Attiecināmas ir darbaspēka izmaksas divu gadu periodā 
jaunām darbavietām (ietver bruto algas un visus 
maksājumus, kas saistīti ar darbaspēku). Jaunas 
darbavietas tiek definētas kā darbinieku skaita 

Uzskatām, ka nosacījums, ka prioritāri komersants var saņemt atbalstu 
darba algas finansēšanai, ja pašvaldība ir plānojusi ieguldījumus savā 
attīstības programmā, ir komersantam ierobežojošs.  
 
Papildus sniedzam informāciju, ka LEADER pamatprincips ir  pieeja no 
“apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, 
iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā. 
Latvijā līdz šim LEADER ietvarā tika īstenoti Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) līdzfinansēti projekti, bet 
citviet Eiropā arī ERAF un Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) 
līdzfinansēti projekti. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti 
cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem 
uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. 
 
Saskaņā ar Attīstības pārvaldes rīcībā esošo informāciju nākamajā 
plānošanas periodā arī Latvijā plānots LEADER ietvert gan ELFLA un 
EJZF, gan arī ERAF un ESF finansējuma daļa (indikatīvi 15% apmērā 
no katra fonda), projektu īstenošanas teritorijas – lauki, piekraste, 
pilsētas. 

64.  

Nepiekrītam uzdevumam šādā redakcijā. 

Pamatnostādnēm uzdevums ir atbalstīt komersantus ar augstas 
pievienotās vērtības uzņēmējdarbību. Nav pamata šāda veida 
uzņēmumiem sniegt subsīdiju algu palielināšanai. 

Ja runā par komersantiem ar zemu pievienotās vērtības 
uzņēmējdarbību, tad jāatbalsta tikai tādi komersanti kuri projektu 
realizē kopā ar citiem konkurētspējas pasākumiem. 
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65.  

pieaugums salīdzinājumā ar vidējo darbinieku skaitu 
pēdējo 12 mēnešu laikā. Jaunradītās darbavietas jāuztur 
vismaz 5 gadus (3 gadus mazajos un vidējos 
uzņēmumos) pēc tam, kad investīcijas ir pabeigtas. 
Atbalsta nosacījumi tiek diferencēti atkarībā no nozares. 

50. Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar ES fondu 
finansējuma piesaisti, kā arī atbalsta sniegšanas 
nosacījumu izstrādi.  

51. Atbalsta rezultātā plānots radīt darba algu fondu 64 113 
800 euro apmērā. 

Piedāvājam papildināt ar papildus atbalsta instrumentu IKT 
nozares attīstības vajadzībām, t.i. speciālistu  pārkvalifikācija uz 
digitālajām  prasmēm, lai paaugstinātu IKT nozares darba spēka 
potenciālu. 

66.  

27. A.2.2. uzdevums. Nodokļu risinājumi darba algu atbalstam Latgales 
reģionā 

Iebilstam pret šādu speciālo regulējumu, kas attiektos tikai uz 
Latgales un Rēzeknes SEZ. Apskatoties reģionu IKP dinamiku 
pret vidējo Latvijas vienīgais reģions ar negatīvu tendenci (2006 
uz 2016) ir Kurzeme, savukārt Latgalei ir vislabākā pozitīvā 
dinamika. Savukārt apskatot reģionu atšķirības savā starpā, tās nav 
tik graujošas kā salīdzinājumā ar Rīgu. 

Piedāvājam vai nu svītrot punktu vai papildināt punktu tādā 
redakcijā, ka tas attiecas arī uz citiem SEZ (brīvostām), 
izņemot Rīgu. 

Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 
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67.  

28.-29. A.2.3. Mājokļu pieejamība darbaspēkam reģionos 
 
(…) 
Līdz ar to ir nepieciešams veidot ilgtspējīgu atbalsta modeli Latvijas 
iedzīvotajiem kvalitatīvam un pieejamam (mājokļa izdevumi 
nepārsniedz 30% no mājsaimniecības ienākumiem) īres mājoklim 
Latvijas reģionos. 
 
Principi programmas izstrādei:  
- atbalsts tiek sniegts pašvaldībām;  
- nav paredzēts valsts grants būvniecības/īres maksu subsīdijai;  
- valsts kases ilgtermiņa (30 gadi) aizdevums;  
- fiksēta zema procentu likme (uz 5-10 gadiem vai visu periodu);  
- programma ir neitrāla pret valsts budžeta deficītu;  
- atbalstu paredzēts sniegt īres namu būvniecībai visā valsts 

teritorijā, izņemot Rīgu un Jūrmalu.  
 
Atbalstu plānots sniegt ar mērķi novērst tirgus nepilnību mājokļa 
pieejamības nodrošināšanā mājsaimniecībām, kurā uz atbalsta 
piešķiršanas brīdi neto ieņēmumi nav lielāki par 30 000 euro gadā, t.sk.:  
- pašvaldības attīstības programmā ietvertajās attīstāmajās nozarēs 

(rīcības virzieni, jomas u.c.) nodarbinātam kvalificētam 
speciālistam;   

- speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju 
nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts 
nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums;  

- mājsaimniecībām ar vienu vai vairāk bērniem. 
 

Uzdevums radīs papildus izdevumu slogu pašvaldību budžetiem 
(risinājums neparedz valsts budžeta līdzdalību reģionālās mājokļu 
politikas attīstībā, bet tikai valsts aizdevumu pašvaldībai). 
Dokumentā tiek norādīts uz pašvaldību ieņēmumu pieaugumu, bet 
netiek teikts, ka pašvaldību izdevumu pieaugumu regulāri rada valdības 
pieņemtie lēmumi, piemēram, minimālās algas celšana un pedagogu 
darba algas likmes palielināšana, papildus uzdevumu uzlikšana, 
piemēram, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un 
uzturēšana u.t.t. 
Saskaņā ar nodokļu ieņēmumu tendencēm un prognozes pēc nodokļu 
reformas pieņemšanas, vērojams, ka salīdzinot ar 2017.gadu, 
pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma temps 2018.-2021.gadam ir 
stipri zemāks nekā valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta pieauguma, 
pat atpaliekot no prognozētās inflācijas pieauguma (skat. grafikus). 
Neskaidrības rada turpmākie valdības lēmumi attiecībā uz speciālo 
dotāciju, lai nodrošinātu pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu 
īpatsvaru kopbudžeta nodokļu ieņēmumos 19,6% apmērā. 
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Turpmākā rīcība saistīta ar aizdevumu atbalsta programmas izveidi un 
finansējuma piesaisti pašvaldībām zemu izmaksu dzīvojamo īres māju 
būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai 
pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegādei. 

 
 
Likuma “Par pašvaldībām” 7.panta trešajā daļa noteikts, ka “Nododot 
pašvaldībām jaunas šā likuma 15.pantā paredzētās autonomās funkcijas, 
kas saistītas ar izdevumu palielināšanos, likumā, kas nosaka šo funkciju 
izpildes kārtību, vienlaikus jānosaka pašvaldībām jauni ienākumu 
avoti.” 
 
Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pants nosaka, ka “Pašvaldības 
savus budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot 
"Likumu par budžetu un finanšu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", 
kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Valsts pārvaldes 
institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu izstrādāšanā un 
izpildē, ja tas nav paredzēts likumā.” 
 
Ņemot vērā, ka jau dotā brīdī likumā “Par valsts budžetu …gadam” 
pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums ir nepietiekošs, 
aizdevumiem atbalsta programmas izveidei nepieciešams noteikt savu 
atsevišķu palielinājuma limitu. 
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68.  

Šobrīd šis piedāvājums nav detalizēti izstrādāts, tāpēc to grūti 
komentēt, nav zināms kāds būs šis piedāvājums, kad tas nonāks 
līdz konkrētu Ministru kabineta noteikumu veidolam, iespējams, 
tas jau būs krietni transformējies. 

69.  

Lai pilnvērtīgi sniegtu atbalstu pašvaldībās ārpus Pierīgas 
reģiona ir nepieciešams grants 10-25% apmērā no projekta 
apjoma. 

Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 

70.  

30. 
A.2.4.uzdevums. Remigrācijas atbalsta pasākumi 

- pakalpojumi ģimenēm – it īpaši izglītības, tai skaitā 
pirmsskolas izglītības pieejamība, atbalsta iespējas izglītības 
iestādēs; 

Katrs trešais remigrants dzīvo ar nepilngadīgu bērnu, un ģimene 
ir būtisks faktors, lai atgrieztos Latvijā, 

Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar reģionālo 
remigrācijas atbalsta pasākumu izstrādi un ieviešanu, t.sk. 
nodrošinot informācijas pieejamību par pašvaldību 
pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem. 

Reimigrācijas atbalsta pasākumos neietilpst tikai izglītības 
pieejamība. Visos izglītības posmos ir nepieciešama izlīdzinoša 
izglītības programma, kurā izglītības iestādes varētu realizēt 
kopā ar potenciālā izglītojamā ģimeni, paredzot tam 
finansējumu. Īpaši tas saistīts ar latviešu valodas apguvi 
līmenī, kas būtu adekvāts valsts pārbaudes darbu prasībām. 
Bieži vien, ģimenei atgriežoties Latvijā, ir nepieciešami atbalsta 
pasākumi- logopēda, speciālā pedagoga vai psihologa palīdzība. 
Varētu būt arī apmaksāts pedagoga palīgs uz noteiktu laiku. 

Veidojot kopēju pasākumu plānu, varētu būt apmaksātas vasaras 
nometnes ģimenēm, kurās vecāki un bērni saņemtu palīdzību- 
konsultācijas, apmācības, bērna novērtēšanu, kas būtu kā 
apmaksāts adaptācijas pasākums. 



Nr. p.k. Lpp. 
Esošā redakcija Iebildumi/ priekšlikumi 

1 2 3 4 

71.  

30. 
1. A.2.4.uzdevums. Remigrācijas atbalsta pasākumi 

2. … 

3. Atbalsta rezultātā plānots:  

4. 1. apkalpot 8 132 remigrantus;  

5. 2. atbalstīt 140 remigrantu uzņēmējdarbības projektus. 

Nav skaidrs, kādu aprēķinu rezultātā ir iegūts tik precīzs 
remigrantu skaits un remigrantu projektu skaits. 

72.  

30.-31. 
6. B. apakšmērķis. Pakalpojumu efektivitātes 

uzlabošana reģionos  

7. B.1.rīcības virziens. Pakalpojumu nodrošināšana 
reģionos atbilstoši demogrāfijas izaicinājumiem 

8. B.1.1.uzdevums. Pašvaldību pakalpojumu ēku 
energoefektivitātes uzlabošana 

9. Publisko ēku un citu nedzīvojamo ēku sektors ietver 
būtisku potenciālu enerģijas un izmaksu ietaupījumam 
un atjaunojamās enerģijas izmantošanai. Situācijā, kad 
demogrāfijas prognozes liecina par negatīvu tendenci, 
pašvaldību izdevumu samazināšana ir būtisks 
priekšnosacījums reģionālās izaugsmes veicināšanai, 
vienlaikus atbrīvojot pašvaldību līdzekļus, kurus 
iespējams novirzīt sociālekonomisko jautājumu 
risināšanai. 

10. (…) 

11. VARAM atbalsta pasākumu ietvaros plānots piešķirt 
finansējumu pašvaldībām to ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanai, t.sk. būvdarbu veikšanai, atjaunojamo 

VARAM apņemšanās turpināt piešķirt finansējumu pašvaldībām 
šiem mērķiem ir pozitīva apņemšanās. Ierosinām palielināt 
pašvaldībām piešķirtā finansējuma apmēru salīdzinājumā ar 
līdzšinējo valsts atbalsta apmēru energoefektivitātes 
pasākumiem pašvaldībās. 
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energoresursu izmantojošu siltumenerģiju ražojošu 
avotu iegādei un uzstādīšanai, turpinot ES fondu 
2014.2020.gada plānošanas perioda 4.2.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” 
ietvaros sniegto atbalstu. 

12. (…) 

73.  

31. 
B.1.2.uzdevums. Pirmsskolas izglītības un bērnu 
pieskatīšanas pakalpojuma pieejamība 

Pašvaldību pirmskolas izglītības iestāžu skaits joprojām ir 
nepietiekams – saskaņā ar pašvaldību sniegtajiem datiem; 

Atbilstoši Pierīgas pašvaldību analīzei būtu nepieciešams ES 
fondu finansējums 38,5 miljonu euro apmērā 2 400 jaunu vietu 
radīšanai, bet 7 000 vietām - 80 miljoni euro ES fondu 
finansējuma. Ņemot vērā Latvijas kopējos demogrāfijas 
izaicinājums, nepieciešams būtiski samazināt rindu. Tāpēc 
svarīgi ir rast risinājumu, attīstot gan pašvaldību sniegtos 
pakalpojumus, gan privātā sektora sniegtos pakalpojumu un 
bērnu pieskatīšanas jomā. Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē 
saistīta ar ES fondu finansējuma piesaisti, kā arī atbalsta 
sniegšanas nosacījumu izstrādi. 

Ventspilī ir nepietiekams pirmsskolas izglītības iestāžu skaits un 
arī ir nepieciešams ES fondu finansējums jauna bērnudārza 
celtniecībai vai esošas ēkas pielāgošanai. Uzskatām, ka pareizāk 
būtu attīstīt pašvaldības pakalpojumu, nevis privātā sektora 
attīstīšanu pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanā. Pašvaldība tomēr var garantēt pakalpojuma 
kvalitāti un uzraudzīt līdzekļu efektīvu izlietošanu. 

Jautājums risināms steidzīgi, jo MK noteikumi Nr. 890 “Higiēnas 
prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 
iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” nosaka, 
ka “prasības attiecībā uz telpu minimālo platību uz vienu bērnu ir 
obligātas grupām, kas izveidotas pēc 2020. gada 1. janvāra”. Šīs 
normas pielietošana samazinās vietu skaitu jau esošajās izglītības 
iestādēs. 
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74.  

31. 
B.1.3.uzdevums. Viedas pašvaldības – pakalpojumu 
efektivitātes uzlabošana 

Reģionālās attīstības atšķirību rezultātā ir būtiski samazinājies 
iedzīvotāju skaits reģionos, tai skaitā nodokļu maksātāju skaits 
un līdz ar to arī pieejamie resursi pakalpojumu uzturēšanai. 
Tādēļ, būtiski ir rast jaunus, modernus risinājumus pašvaldībām 
un plānošanas reģioniem to funkciju un sniegto pakalpojumu 
efektīvai īstenošanai. Ņemot vērā minēto, pamatnostādņu 
darbības periodā plānots veicināt viedu risinājumu piemērošanu 
pašvaldībās. 

…  

Ietvertais plānotais viedo risinājumu loks attiecināts uz dažādiem 
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem (komunālie, izglītības, 
kultūras, sociālajiem, veselīga dzīvesveida, sabiedriskās drošības, 
saimnieciskās darbības veicināšanas), t.i. skar vairākas pašvaldības 
struktūrvienības. 

75.  

 Tā kā pašvaldības veic vienādas funkcijas un saskaras ar līdzīgām 
problēmām, nav mērķtiecīgi katrai pašvaldībai vai katram reģionam 
izstrādāt, finansēt un ieviest savus risinājumus viedo tehnoloģiju 
attīstībai un pašvaldības pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.  

Lai nodrošinātu izveidoto risinājumu ilgtspēju un to izstrādes mērķu 
sasniegšanai nepieciešamo ietekmi, jauna veida pakalpojumi 
(pamatnostādnēs pieminētie inovatīvie mobilitātes risinājumi, virtuālās 
realitātes izmantošana izglītībā, risinājumi attālinātās medicīnas 
veicināšanā, mākslīgā intelekta izmantošana pašvaldību administrācijas 
darbā u.tml.) ir jāievieš valsts mērogā, izveidojot vienotu risinājumu 
kopu, kuru pieejamība tiek nodrošināta visās pašvaldībās, nevis tikai 
dažās “pilota” vai dažos “pilota” reģionos. 

Ņemot vērā, ka dažādu pašvaldību kompetence viedo tehnoloģiju jomā 
stipri atšķiras un plānošanas reģioniem kompetence pašvaldību IKT 
risinājumu attīstībā nav, ir nepieciešams atjaunot VARAM izveidotā 
pašvaldību IKT kompetenču centru tīkla darbību un vadošajiem 
pašvaldību IKT kompetenču centriem paredzēt finansējumu viedo 
tehnoloģiju attīstības projektu realizācijai nākošajā ERAF 
plānošanas periodā. 
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76.  

33. 
B.1.4.uzdevums. Vienoto klientu apkalpošanas centru 
pieejamība un darbība  

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
(turpmāk – VPVKAC) izveide rada iespēju iedzīvotājam 
vienuviet, tuvāk mājām, savā pašvaldībā, pieteikt gan 
pašvaldības pakalpojumus, gan pieprasītākos valsts 
pakalpojumus, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (turpmāk – VSAA) pakalpojumus, gan saņemt atbalstu 
epakalpojumu lietošanai. Idejas pamatā ir “vienas pieturas 
aģentūras” principa ieviešana – pieprasītāko pakalpojumu 
pieprasīšana vienuviet, vienkopus, nešķirojot, vai pakalpojums ir 
valsts vai pašvaldības.  

… 

Ventspils VPVKAC plānots, ka no valsts iestādēm tajā atradīsies Valsts 
ieņēmumu dienests, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 
Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts darba inspekcija, kā arī 
pašvaldība informēs un atbalstīs e-pakalpojumu pieteikšanā par Lauku 
atbalsta dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu 
reģistra, Valsts zemes dienesta pakalpojumiem, kā arī iedzīvotājiem būs 
iespēja sev interesējošos jautājumus par sniegtajiem pakalpojumiem un 
e-pakalpojumu pieteikšanu uzzināt telefoniski. 

Ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu esošajā Ventspils novadā un plānoto 
administratīvi teritoriālo reformu, būs vērtējams kā uz vietas pagastos 
tiek nodrošinātas VPVKAC funkcijas – pamatnostādnēs minētie mobilie 
VPVKAC, VPVKAC un pasta nodaļu apvienošana, VPVKAC 
pakalpojumu sniegšana veikalos un degvielu uzpildes stacijās. 
VPVKAC izvietošana vietās, kuras cilvēki apmeklē ikdienā, attiecīgi 
pielāgojot arī darba laikus. 

Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 

77.  

35. B.2.1. Reģionālā sasniedzamība un transports pēc pieprasījuma  
Latvijā ik dienu cilvēks ir gatavs pārvietoties attālumā līdz 79 
minūtēm33. Ņemot vērā būtisko atlīdzības atšķirību starp reģioniem, 
lai mazinātu emigrāciju no tiem, būtiski ir rast risinājumu ikdienas 
mobilitātei, kas dotu iespējas sasniegt Rīgu ikdienā 80-90 minūšu 
robežās.  

Valstī kopumā plānots nodrošināt dzelzceļu kā sabiedriskā 
transporta “mugurkaulu”. 

Lūdzam skaidri norādīt, kuros virzienos dzelzceļš būs 
transporta “mugurkauls”. 

Šobrīd izsludinātajā reģionālo autotransporta pārvadājumu 
iepirkumā maršruti uz Ventspili un Liepāju nākamos 10 
gadus tiks nodrošināti ar autobusiem. 

Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 
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78.  

35. 
B.2.2. uzdevums. Valsts vietējās nozīmes ceļu attīstība 

… 

Turpmākā rīcība uzstādījuma ieviešanai saistāma ar valsts 
programmas izveidi ceļu sakārtošanai sadarbībā ar pašvaldībām 
un plānošanas reģioniem, nodrošinot novadu centru 
sasniedzamību. 

Šajā uzdevumā nav detalizēta VARAM informatīvajā 
ziņojumā par robežu grozīšanu minētais – nodot pašvaldībām 
apsaimniekošanā valsts ceļus. 

 

Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 

79.  

37.-38. 
B.2.4. uzdevums. Pašvaldību ceļu un ielu infrastruktūras 
attīstība 

(…) 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju mobilitāti, nepieciešams atbalstīt 
pašvaldību ceļu tīklu gadījumos:  

- lai nodrošinātu novada centra sasniedzamību no novada 
teritoriālajām vienībām;  

- lai nodrošinātu darba vietu un pakalpojumu 
sasniedzamību (tai skaitā izglītības, veselības, kultūras 
u.c. pakalpojumus);  

- ja tas ir nepieciešams uzņēmējdarbības attīstībai;  
- ja plānotie ieguldījumi ir papildinoši valsts autoceļu 

ieguldījumiem.  

(…) 

Piedāvājam sarakstu papildināt ar šādiem gadījumiem: 

- Lai uzlabotu satiksmes drošību; 
- Ja plānotie ieguldījumi uzlabo satiksmes drošību. 

80.  

38. 
B.2.5. uzdevums. Pašvaldību publiskās ārtelpas, dabas un 
kultūras mantojuma attīstība  

Jēdziena “dzīves telpa” izpratne būtu paplašināma. Šobrīd tā 
ierobežota ar publisko ārtelpu Ministru kabineta 2013.gada 
30.aprīļa noteikumu Nr. 240 ”Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi“ izpratnē. Piedāvājam šo 
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Viens no būtiskiem aspektiem iedzīvotāju un uzņēmēju piesaistei 
konkrētās teritorijās ir kvalitatīva, pievilcīga un droša dzīves 
telpa. Līdz ar to būtiski ir veikt ieguldījumus publiskās ārtelpas 
uzlabošanai, veidojot to atbilstošu dažādu sabiedrības grupu 
vajadzībām un interesēm, vienlaikus piesaistot arī apmeklētājus 
ārpus konkrētās apdzīvotās vietas. Publiskā ārtelpa tiek definēta 
kā sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, 
bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, 
pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai 
lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības. 

jēdzienu paplašināt, ar to saprotot publiski pieejamās 
teritorijas atbilstoši likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 2.p. 
un 3.p. noteiktajam, piemēram, publiskajā lietošanā esošie 
meži, ūdeņi u.c. 

81.  

38. 
B.2.5. uzdevums. 

Piekrastes plānojums ir jāņem vērā, izstrādājot un īstenojot 
nozaru politikas, tai skaitā plānojot finansiālo atbalstu, 
pilnveidojot un izstrādājot jaunu normatīvo regulējumu, kā arī 
plānošanas reģionu un pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus. 

Jāsniedz atsauce nevis uz kādu vispārīgu piekrastes plānojumu, 
bet uz dokumentu Valsts ilgtermiņa tematiskai plānojums Baltijas 
jūras piekrastes  publiskās infrastruktūras attīstībai līdz 
2030.gadam (17.11.2016. MK rīkojums nr.Nr.692).    

82.  

38. 
B.2.5. uzdevums. 

Investīciju piesaiste piekrastes pašvaldībās notiks integrētā veidā, 
katra piekrastes pašvaldība varēs pretendēt uz finansiālu 
atbalstu no dažādiem finanšu avotiem. 

Lai PI “Ventspils muzejs” kā pašvaldības iestāde varētu  
piedalīties projektu konkursos, atbilstoši piedāvātajam 
pamatnostādņu variantam, būtu nepieciešams labojums: 

Investīciju piesaiste piekrastes pašvaldībās notiks integrētā veidā, 
katra piekrastes pašvaldība vai tās iestāde varēs pretendēt uz 
finansiālu atbalstu no dažādiem finanšu avotiem. 

83.  

38.-39. 
B.2.5. uzdevums. Piedāvājam 1.rindkopu izteikt šādā redakcijā:  

Vienlaikus ir nepieciešams finansiāls atbalsts arī līdz šim maz 
izmantotu dabas resursu (piemēram, aļģu, minerālūdeņu) 
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Vienlaikus ir nepieciešams finansiāls atbalsts arī līdz šim maz 
izmantotu dabas resursu (piemēram, aļģu, minerālūdeņu) vai 
infrastruktūras (piemēram, mazo ostu) iekļaušanai 
ekonomiskajās apritē visa gada garumā, atbilstoši viedās 
specializācijas, ekosistēmu pakalpojumu un zilās izaugsmes 
konceptiem un jaunākajām atziņām.  

Plānotie ieguldījumu virzieni:  

1. uzlabota publiskā ārtelpa, pielāgojot to sabiedrības 
interesēm (noteiktu pakalpojumu saņemšanai) vai 
uzlabojot sabiedrības drošību;  

2. piekļuves infrastruktūras uzlabošana un izveide Baltijas 
jūras piekrastē sabalansētai apmeklētāju plūsmas 
regulēšanai, ievērojot universālā dizaina principus;  

3. ar dabas un kultūras mantojuma izmantošanu saistīto 
būvju atjaunošana, konservācija, pārbūve, restaurācija vai 
jaunu būvju būvniecība un teritorijas labiekārtošana;  

4. jaunu pakalpojumu izveide, paplašinot kultūras un dabas 
mantojuma saturisko piedāvājumu un stiprinot piekrastes 
identitāti;  

5. investīcijas, kas sekmē pielāgošanos klimata pārmaiņām, 
vietās ar augstu erozijas risku  

izmantošanai kurortoloģijas pakalpojumu sniegšanai un/vai 
infrastruktūras (piemēram, mazo ostu) iekļaušanai ekonomiskajā 
apritē visa gada garumā, atbilstoši viedās specializācijas, 
ekosistēmu pakalpojumu un zilās izaugsmes konceptiem un 
jaunākajām atziņām. 

2. Piedāvājam 2., 3. un 4.plānotos ieguldījumu virzienus izteikt 
šādi: 

1. piekļuves infrastruktūras uzlabošana un izveide Baltijas 
jūras piekrastē, biotopu aizsardzībai, sabalansētai 
apmeklētāju plūsmas regulēšanai, ievērojot universālā 
dizaina principus; 

2. ar dabas, kultūras un militārā mantojuma izmantošanu saistīto būvju 
atjaunošana, konservācija, pārbūve, restaurācija vai jaunu būvju 
būvniecība un teritorijas labiekārtošana, piekļuves infrastruktūras 
izveide;  

3. jaunu pakalpojumu izveide, paplašinot dabas, kultūras un militārā 
mantojuma saturisko piedāvājumu un stiprinot piekrastes identitāti;  
 

Piedāvājam plānotos ieguldījumu virzienus papildināt ar šādiem 2 
virzieniem: 

6. Bērnu un ģimenei draudzīgas infrastruktūras izveide 
un pilnveidošana, ar rotaļu laukumiem, bērnu rotaļu 
centriem brīvā laika pavadīšanai, kas piesaistītu jaunās 
ģimenes uz reģionāliem centriem; 

7. Infrastruktūras izveide dabas resursu izmantošanai 
kurortoloģijas pakalpojumu sniegšanai; 
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84.  

39. 
B.2.5. uzdevums. Pašvaldību publiskās ārtelpas, dabas un 
kultūras mantojuma attīstība 

Vienlaikus ir nepieciešams finansiāls atbalsts arī līdz šim maz 
izmantotu dabas resursu (piemēram, aļģu, minerālūdeņu) vai 
infrastruktūras (piemēram, mazo ostu) iekļaušanai 
ekonomiskajās apritē visa gada garumā, atbilstoši viedās 
specializācijas, ekosistēmu pakalpojumu un zilās izaugsmes 
konceptiem un jaunākajām atziņām. 

Termins “zilā izaugsme” un zilās izaugsmes koncepts nav noteikts 
nevienā dokumentā, tas parādās dažādos projektos, tāpēc būtu 
nepieciešams vai nu to ļoti īsi paskaidrot vai arī sniegt atsauci, lai 
atrastu tā skaidrojumu. 

85.  

39. 
B.2.5. uzdevums. Pašvaldību publiskās ārtelpas, dabas un 
kultūras mantojuma attīstība 

(…) 

Plānotie ieguldījumu virzieni: 
- piekļuves infrastruktūras uzlabošana un izveide Baltijas 

jūras piekrastē sabalansētai apmeklētāju plūsmas 
regulēšanai, ievērojot universālā dizaina principus;  

- … 
- investīcijas, kas sekmē pielāgošanos klimata pārmaiņām, 

vietās ar augstu erozijas risku.   

(…) 

Nav skaidrs, vai ar ”universālo dizainu” domāts princips, 
definēts Valsts ilgtermiņa tematiskajā plānojumā Baltijas 
jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai līdz 
2030.gadam. Ja tā, tad jābūt atsaucei uz šo dokumentu. 

Investīcijas jāparedz ne tikai vietām ar augstu erozijas risku, bet 
arī vietām, kur izpaužas arī citi klimata pārmaiņu riski (piemēram, 
plūdi,  jūras vētru uzplūdi u.c.). 
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86.  

39. B.3.1.uzdevums. Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes 
palielināšana viedai attīstības plānošanai un īstenošanai 

… 

Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai ir pienākums izstrādāt 
attīstības programmu, un nodrošināt tās ieviešanu. Attīstības 
programma aptver visas pašvaldības kompetencē esošās jomas. 

… 

Ņemot vērā plānotos grozījumus “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumā” nav skaidra plānošanas reģiona administrācijas loma attīstības 
veicināšanas pasākumos Ventspils pilsētā. 
 
18.07.2019. Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts 
“Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā”, kurā ir noteikts, ka 
pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentus izstrādā un 
apstiprina pēc 2021.gada pašvaldības vēlēšanām. Vēršam uzmanību, ka 
likumprojektā iekļautā norma kavēs ES fondu finansējuma apguvi un 
investoru piesaisti, kā rezultātā neveicinās Latvijas reģionu 
sociālekonomisko atšķirību mazināšanu. 

87.  

40.-41. B.3.2. uzdevums. Pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošana un otrā līmeņa pašvaldību ieviešanas nepieciešamības 
izvērtēšana 

… 

Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar:  
1. administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu un nepieciešamā 
normatīvā regulējuma izstrādi un piemērošanu;  
2. plānošanas reģionu funkcionālā, finansiālā un pārvaldes statusa 
nostiprināšanu.  
Rezultātā plānots:  
 uzlabot pašvaldību administratīvi teritoriālo struktūru, paaugstinot 
pašvaldību finansiālo un funkcionālo kapacitāti; 
 uzlabot plānošanas reģionu finansiālo un funkcionālo kapacitāti. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.1 panta otrā daļa noteic, 
ka administratīvās teritorijas robežu var grozīt Ministru kabinets, ja 
pašvaldības, kuru administratīvās teritorijas robeža tiek grozīta, ir 
pieņēmušas lēmumu atbalstīt attiecīgās administratīvās teritorijas robežas 
grozīšanu. Līdz ar to ir nozīmīga un vērā ņemama pašu pašvaldību nostāja par 
administratīvās teritorijas robežas grozīšanu. 
Atbilstoši Eiropas vietējo pašvaldību hartas, ko kā saistošu ir pieņēmusi un 
apstiprinājusi Latvijas valsts, 4.panta sestajai daļai, plānošanas un lēmumu 
pieņemšanas procesā par jautājumiem, kas tieši attiecas uz vietējo varu, ar tām 
nepieciešams konsultēties, cik iespējams savlaicīgi un atbilstošā veidā, savukārt 
atbilstoši 5.panta pirmajai daļai vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav 
atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc 
iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts. 
Eiropas vietējo pašvaldību hartā minētais jēdziens “konsultēšanās” ietver ne 
tikai vienpusēja viedokļa prezentēšanu, bet gan viedokļu apmaiņu, efektīva 
dialoga veidošanu, lai panāktu pusēm pieņemamu vienošanos. Mūsu ieskatā, 
veids, kā līdz šim tiek īstenota pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, 
neatbilst Eiropas vietējo pašvaldību hartas pamatprincipiem, tai skaitā 
jautājumā par vietējās varas teritorijas robežu aizsardzību. Līdz šim pieejamos 
publiskos dokumentos par reformas ieviešanu, tai skaitā arī šajās 
pamatnostādnēs, joprojām skaidri nav iezīmēta reformas būtība un tās 
nepieciešamība, kas pamatota ar konkrētiem pierādījumiem, aprēķiniem vai 
secinājumiem.  



Nr. p.k. Lpp. 
Esošā redakcija Iebildumi/ priekšlikumi 

1 2 3 4 

88.  

Valsts nav nodrošinājusi administratīvi teritoriālās reformas 
statusam atbilstošu valstisku diskusiju, izvērtēšanu un dokumentu 
sagatavošanu! 
 
Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu novērtējums! 

89.  

41.-42. B.3.3.uzdevums. Pašvaldību finanšu sistēmas pilnveidošana  
Saistībā ar pašvaldību lomu savas teritorijas izaugsmē nozīmīgs 
aspekts ir arī pašvaldību finanses – cik daudz līdzekļu ir pašvaldības 
rīcībā, ko iespējams novirzīt teritorijas attīstībai, un cik elastīgi 
pašvaldība var ietekmēt savu budžeta apjomu.  
 
Lai nodrošinātu, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas ietvaros 
pašvaldībām piešķirtie līdzekļi tiktu izmantoti pēc iespējas lietderīgāk 
(mērķtiecīgāk) pašvaldības izaugsmes veicināšanai, nepieciešams 
noteikt, ka daļa no piešķirtā finansējuma pašvaldībām ir jāizlieto 
uzņēmējdarbību vai sniegto pakalpojumu efektivitāti veicinošiem 
projektiem. Šim nolūkam nepieciešams grozīt normatīvo regulējumu 
par pašvaldību budžetiem. 
 
Lai motivētu pašvaldības, kas ir maksātājas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā, nepieciešams noteikt, ka no pašvaldību budžetu 
pieauguma tiek izveidots reģionālās attīstības fonds vairāku pašvaldību 
kopīgiem projektiem. Tādējādi pašvaldības, kas veic iemaksas 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, varētu saņemt atpakaļ vismaz 
daļu iemaksātā finanšu apjoma (finanšu stimuli).  
 
Tāpat arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas saņēmējiem būtu 
jābūt izvēlei – veikt individuāli noteiktos ieguldījumus vai arī veikt 
iemaksas reģionālās attīstības fondā, kur reģiona ietvaros tiktu veikti 

Reģionāla attīstības fonda veidošana radīs papildus izdevumu slogu 
pašvaldību budžetiem. 
 
Priekšlikums (kā precedents) vērtējams no pašvaldību rīcības brīvības 
patstāvīgu lēmumu pieņemšanā – tiek ierobežota vietējo pašvaldību 
rīcības brīvības patstāvīgu lēmumu pieņemšanā. Pašvaldības iedzīvotāji 
vēlēšanās vērtē partiju solījumus par turpmākajos 4 gados veicamajām 
(nepieciešamajām) aktivitātēm. 
 
Dokumentā tiek norādīts uz pašvaldību ieņēmumu pieaugumu, bet 
netiek teikts, ka pašvaldību izdevumu pieaugumu regulāri rada valdības 
pieņemtie lēmumi, piemēram, minimālās algas celšana un pedagogu 
darba algas likmes palielināšana, papildus uzdevumu uzlikšana, 
piemēram, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un 
uzturēšana u.t.t. 
 
Saskaņā ar nodokļu ieņēmumu tendencēm un prognozes pēc nodokļu 
reformas pieņemšanas, vērojams, ka salīdzinot ar 2017.gadu, 
pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma temps 2018.-2021.gadam ir 
stipri zemāks nekā valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta pieauguma, 
pat atpaliekot no prognozētās inflācijas pieauguma (skat. grafikus). 
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nepieciešamie ieguldījumi uzņēmējdarbību vai sniegto pakalpojumu 
efektivitāti veicinošajos projektos. 

Neskaidrības rada turpmākie valdības lēmumi attiecībā uz speciālo 
dotāciju, lai nodrošinātu pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu 
īpatsvaru kopbudžeta nodokļu ieņēmumos 19,6% apmērā. 
 

 
 

 
 
Likuma “Par pašvaldībām” 7.panta trešajā daļa noteikts, ka “Nododot 
pašvaldībām jaunas šā likuma 15.pantā paredzētās autonomās funkcijas, 
kas saistītas ar izdevumu palielināšanos, likumā, kas nosaka šo funkciju 
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izpildes kārtību, vienlaikus jānosaka pašvaldībām jauni ienākumu 
avoti.” 
 
Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pants nosaka, ka “Pašvaldības 
savus budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot 
"Likumu par budžetu un finanšu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", 
kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Valsts pārvaldes 
institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu izstrādāšanā un 
izpildē, ja tas nav paredzēts likumā.” 
 
Reģionālās attīstības fondā jānovirza daļa no uzņēmuma ienākuma 
nodokļa ieņēmumiem, kurus starp pašvaldību reģioniem varētu dalīt 
ņemot vērā IKP, nodarbinātības, darba samaksas un demogrāfijas 
rādītājus. 
Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 

90.  

42. B.3.4. uzdevums. Valsts budžeta dotācija pašvaldību ES fondu 
projektu līdzfinansēšanai 

ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā un ES fondu 2014.-
2020.gada plānošanas periodā pašvaldībām tika paredzēta valsts 
budžeta dotācija ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto 
projektu īstenošanai. Valsts budžeta dotāciju aprēķina no normatīvajos 
aktos par ES fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktās 
minimālās nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu daļas, 
ko iegulda pašvaldība un, kas netiek segta no projekta pašfinansēšanas 
rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 
viens no Reģionālās attīstības likumā definētajiem reģionālās politikas 
instrumentiem. Šī atbalsta mērķis ir atvieglot un sekmēt pašvaldību 
iespējas ES projektu īstenošanā, mazinot šo iespēju atkarību no 
pašvaldību budžetu kapacitātes. 

Atbalstām valsts budžeta dotācijas pieejamību pašvaldību ES 
fondu projektu līdzfinansēšanai, vienlaikus atsevišķi būtu 
izvērtējami principi un dotācijas aprēķina kārtība, kas VARAM 
izpratnē nodrošina “reģionālās attīstības atšķirību mazināšanu”.  
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Lai nodrošinātu lielāku reģionālo ietekmi šim atbalstam, nākošajā 
plānošanas periodā 2021-2027.gadam nepieciešams izvērtēt 
atbalsta apmēru un intensitāti reģionos vai atsevišķās jomās, kur 
tā var būt būtiska projektu realizācijai reģionālās attīstības 
atšķirību mazināšanai. 

Turpmākā rīcība uzdevuma izpildē saistīta ar jaunas kārtības izstrādi 
valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām 2021.-2027.gada 
plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto 
projektu īstenošanai. 

91.  

45. B.3.6.uzdevums. Plašākas sabiedrības iesaiste reģionālās politikas 
mērķu sasniegšanā 

… 
Turpmākā rīcība saistīta ar nepieciešamo izmaiņu normatīvajos aktos 
veikšanu līdzdalības budžeta ieviešanai Latvijā, tai skaitā, definējot 
pamatnosacījumus līdzdalības budžeta mehānismam un veicot 
metodisku atbalstu (izglītojošas un motivējošas aktivitātes) 
pašvaldībām un vietējām kopienām līdzdalības budžeta ieviešanā. 

… 

Nav skaidra līdzdalības budžeta ieviešanas un finansēšanas kārtība. 
Precizēt vai izslēgt! 

Šim uzdevumam vispār nav veikts ietekmes uz valsts budžetu 
novērtējums! 

92.  

45. B.3.7.uzdevums. Pašvaldības administratīvo un pakalpojumu 
sniegšanas procesu modernizācija un digitalizācija, digitālo 
risinājumu koplietošana  

(…) 

Rezultātā plānots:  

1. palielināt pašvaldību skaitu, kas izmanto koplietošanas 
pakalpojumus, tai skaitā unificētos pakalpojumus;  

Lai sasniegtu deklarēto mērķi: “Palielināt pašvaldību skaitu, kas 
izmanto koplietošanas pakalpojumus, tai skaitā unificētos 
pakalpojumus” no sākuma ir nepieciešams unificētos 
pakalpojumus elektronizēt – padarīt pieejamus e-
pakalpojumu formā. Pašlaik ne esošo ERAF projektu ietvaros, 
ne nākamā perioda ERAF projektu ietvaros unificētos 
pakalpojumus elektronizēt netiek paredzēts. 

Arī šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams atjaunot VARAM 
izveidotā pašvaldību IKT kompetenču centru tīkla darbību un 
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2. palielināt klientu skaitu, kas apkalpoti elektroniski neklātienē no 
kopējā pašvaldības sniegto pakalpojumu skaita;  

3. izstrādāt Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmu, izveidojot 
iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, 
viegli saprotamu centralizētu risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto 
atvieglojumu administrēšanai. 

vadošajiem pašvaldību IKT kompetenču centriem paredzēt 
finansējumu viedo tehnoloģiju attīstības projektu realizācijai 
nākošajā ERAF plānošanas periodā. 

93.  

46.-50. 6. Rīcības virzienu uzdevumi, to izpildes termiņš un 
atbildīgā/līdzatbildīgā institūcija  

… 

Lūdzam salāgot uzdevumu izpildei nepieciešamo dokumentu 
izstrādes termiņus ar nākamo plānošanas periodu, kurš sāksies 
2021.gada 1.janvārī.  

 


