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1. Par 2007.gada 20.-21.jūnija RAPLM un LPS sarunās panākto vienošanos
izpildi:
1.1. Par Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru konferenču un citu
starptautisku deklarāciju tulkošanu un publicēšanu.
RAPLM informē:
Tulkošanas un terminoloģijas centrā ir iesniegta Valensijas deklarācija „Good
local and regional governance – the European challenge”, kas tika apstiprināta
2007.gada 15.-16.oktobrī notikušajā Eiropas par reģionālo attīstību atbildīgo ministru
konferencē. Pēc iztulkošanas aptuveni divu nedēļu laikā ar LPS starpniecību
Valensijas deklarācija elektroniski tiks izplatīta pašvaldībām, kā arī tiks publicēta
RAPLM mājas lapā.
Latviešu valodā ir iztulkoti un nosūtīti LPS pārstāvjiem, pilsētu pašvaldībām
un plānošanas reģioniem šādi Vācijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības padomē
izstrādātie darba dokumenti: Leipcigas harta un Teritoriālās attīstības darba kārtība.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai. Atzīmē, ka Leipcigas hartas tulkojums no angļu
valodas ir grūti uztverams. Ierosina to precizēt.
Puses vienojas:
RAPLM turpmāk sistemātiski apkopos informāciju par Eiropas Savienības
(turpmāk - ES) jautājumiem, t.sk., par ES mēroga pasākumiem, tajos izskatītajiem un
apstiprinātajiem dokumentiem un ievietos RAPLM mājas lapā. RAPLM finansiālo
iespēju robežās nodrošinās nozīmīgāko dokumentu tulkošanu latviešu valodā un
izplatīšanu pašvaldībām ar LPS atbalstu.
1.2. Par Latvijas reģionālās attīstības monitoringu.
RAPLM informē:
RAPLM sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk – VRAA)
2007.gadā sagatavoja pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā 2006”, kurā raksturoja
sociāli ekonomiskās un demogrāfiskās situācijas attīstības tendences, analizēja
reģionālās attīstības procesus Latvijā, sniedzot ieskatu par valsts teritoriju attīstības
tendencēm un to pārmaiņām laika dinamikā, kā arī iezīmēja vispārējo attīstību
veicinošos un kavējošos faktorus.
2008.gadā tiks izdots pārskats „Reģionu attīstība Latvijā 2007”. 2008.gada
pārskatā plānotas šādas galvenās novitātes: pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas
pašreizējās situācijas raksturojums un priekšlikumi tās pilnveidošanai, reģionālās
attīstības atbalsta instrumentu raksturojums sadalījumā pa plānošanas reģioniem un
programmām, plānošanas reģionu attīstības stipro un vājo pušu (SVID) analīze. Pirmo
reizi pārskatā tiks iezīmēta Latvijas vieta ES valstu vidū pēc četriem attīstību
raksturojošiem pamatrādītājiem.

Turpinās darbs pie reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas
informācijas sistēmas (turpmāk - RAUNIS) izstrādes. RAUNIS ir informācijas
sistēma, kas iecerēta kā mūsdienu informācijas tehnoloģijas attīstības virzieniem
atbilstoša datu glabātava (data warehouse) ar datu ieguves (data mining) iespējām. Tā
ļaus veikt sarežģītu, ļoti apjomīgu datu analīzi, kuras rezultātā tiks iegūtas
nepieciešamās zināšanas par teritoriju attīstības un valsts vispārējas attīstības
jautājumiem, kas savukārt būtiski nepieciešamas kvalitatīvu rīcībpolitikas lēmumu
pieņemšanai. No 2007.gada jūlija līdz decembrim tika sagatavota nepieciešamā
iepirkuma dokumentācija, lai īstenotu iepirkumu par RAUNIS tehnisko izveidošanu.
2008.gadā RAUNIS īstenošanai VRAA plāno izstrādāt un iesniegt ES fondu projekta
pieteikumu 3.darbības programmas papildinājuma „Infrastruktūra un pakalpojumi”
2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 2.2. pasākuma
„IKT infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros, kā arī izsludināt iepirkumu RAUNIS
tehniskajai izstrādei. Paredzams, ka 2009.gada sākumā varētu sākties RAUNIS
tehniskā izstrāde un 1.kārtas ieviešana.
Lai nodrošinātu efektīvu informācijas sistēmas darbību, tiek attīstīti
metodoloģiskie risinājumi darbam ar teritoriju attīstību raksturojošo
sociālekonomisko informāciju, kā arī ar nozaru ministriju informāciju par
ieguldījumu un to ietekmi uz teritoriju attīstību.
2007.gadā tika uzsākts un 2008.gadā pabeigts darbs pie Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas (OECD) Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības
programmas (LEED) projekta „Latvijas reģionālās politikas stratēģiskā novērtējuma
ietvars”, kura ietvaros tika apkopota ārvalstu pieredze un sagatavoti metodiski
priekšlikumi reģionālās politikas un reģionālās attīstības novērtēšanai. Lai šos
priekšlikumus realizētu Latvijas apstākļos un sagatavotu metodiku reģionālās
attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas uzraudzības un novērtēšanas procesu
veikšanai, 2008.gadā tika uzsākts darbs pie pētījuma "Reģionālās politikas un
teritoriju attīstības novērtēšanas metodisko risinājumu izstrāde".
LPS viedoklis:
Nepieciešams pārskatīt reģionālās attīstības politikas pamatnostādnes, lai
kontrasts starp reģionu attīstību samazinātos nevis pieaugtu. Jānodrošina pēctecība
uzsāktajām iniciatīvām reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas
jomā.
Puses vienojas:
RAPLM līdz 2008.gada beigām veiks reģionālās politikas pamatnostādņu
izvērtējumu un padziļinātu analīzi. Pamatojoties uz šo analīzi, plānots sagatavot
priekšlikumus konkrēta reģionālās attīstības atbalsta instrumenta piesaistīšanai, kas
varētu sekmēt situācijas uzlabošanos, nodrošinot vienmērīgu un līdzsvarotu reģionu
attīstību.
RAPLM sadarbībā ar iesaistītajiem partneriem (ministrijām, LPS, plānošanas
reģioniem, vietējām pašvaldībām, akadēmisko personālu u.c.) uzsāks teritorijas
attīstības indeksa aprēķināšanas jaunas metodikas izstrādi, ņemot vērā administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanas gaitu un rezultātus. Jaunās metodikas izstrādes
procesā tiks pārskatītas teritoriju grupas, kurās tiek aprēķināts teritorijas attīstības
indekss, kā arī teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai nepieciešamie rādītāji.

2. Reģionālās attīstības politika:
2.1. Par Latvijas ilgtermiņa ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.
RAPLM informē:
2008.gada 8.maijā Saeima pieņēma Attīstības plānošanas sistēmas likumu, kas
stāsies spēkā 2009.gada 1.janvārī. Minētais likums sakārto valsts attīstības plānošanas
sistēmu, definējot plānošanas dokumentu hierarhiju un nodrošinot to savstarpējo
saskaņotību un pēctecību. Likumā noteikti plānošanas laika periodi (ilgtermiņš, vidējs
termiņš un īstermiņš), kā arī plānošanas līmeņi - nacionālais, reģionālais un vietējais.
RAPLM ir uzsākusi darbu pie jauna Teritorijas plānošanas likumprojekta izstrādes.
RAPLM turpina 2007.gadā uzsākto darbu, izstrādājot valsts ilgtermiņa
plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (turpmāk – LIAS),
kas ietvers valsts sociāli ekonomiskās attīstības prioritātes un stratēģiskās vadlīnijas,
kā arī telpisko perspektīvu laika periodam līdz 2030.gadam. 2008.gada 9.maijā
Nacionālā attīstības padome atbalstīja LIAS līdzšinējo izstrādes gaitu, un veiktos
pētījumus, aptaujas, izstrādātos ziņojumus. No 2008.gada marta LIAS izstrādē
iesaistās plaša sabiedrība, jo šā gada martā uzsākta LIAS sabiedriskā apspriešana.
Projekta „Latvija 2030. Tava izvēle” ietvaros notikuši 10 reģionālie forumi. Pozitīvi
novērtēta jauniešu aktīva līdzdalība, diskutējot kā klātienē, tā internetā un veidojot
nākotnes jauniešu redzējumu. Šā gada 10.oktobrī paredzēts Nacionālais Forums par
reģionu attīstību. LIAS projekts jāiesniedz Nacionālajai attīstības padomei līdz
2008.gada 30.novembrim. Novembrī plānota arī stratēģijas sabiedriskā apspriešana.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM turpināt iesākto darbu, strādājot pie Latvijas ilgtermiņa ilgtspējīgas,
līdzsvarotas attīstības stratēģijas izstrādes.
2.2. Par Latvijas apdzīvojuma sistēmas pamatnostādnēm.
RAPLM informē:
2007.gadā pēc RAPLM pasūtījuma SIA „Konsorts” veica pētījumu par dažāda
veida infrastruktūras, publiskā un privātā sektora pakalpojuma klāstu, kā arī tā
pieejamību Latvijas apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000. Tika
konstatēts, ka pakalpojumu un infrastruktūras pieejamība ir atkarīga no apdzīvoto
vietu lieluma. Šobrīd nav izteikta pakalpojumu pieejamības līmeņa atkarība no
attāluma līdz republikas pilsētām. Kā iespējamais izskaidrojums tam jāmin salīdzinoši
lielākā atkarība no rajonu centriem, kur ir pieejami visi nepieciešamie pakalpojumi.
Vienīgie pakalpojumi, kur var novērot attāluma ietekmi uz pakalpojumu pieejamību –
bibliotēkas un pasta nodaļas, to pieejamība uzlabojas tām apdzīvotām vietām, kuras
atrodas tālāk no republikas pilsētām. Citiem pakalpojumiem korelācija ar attālumu

nav novērota. Atšķirība infrastruktūras un pakalpojumu pieejamībā ir lielāka starp
mazajām un vidējām apdzīvotām vietām, nekā starp vidējām un lielām. Līdz ar to var
secināt, ka kritiskā masa pakalpojumu ekonomiskai izdevībai varētu būt vidēji lielās
apdzīvotās vietas ar iedzīvotāju skaitu no 100 līdz 600. Par to liecina arī kopējais
pieejamo pakalpojumu skaits.
Arī pakalpojumu nodrošinājuma ziņā ir vērojamas atšķirības. Tā, piemēram,
Kurzemes reģionā vislabākais nodrošinājums ir tādiem pakalpojumiem, kā
ambulatorā medicīniskā aprūpe, izglītība un pašvaldību pakalpojumi. Savukārt Rīgas
reģionā iepriekšminētie pakalpojumi tiek nodrošināti samērā vāji. Salīdzinoši labāks
nodrošinājums Rīgas reģionā ir ar tādiem pakalpojumiem, kā sociālā aprūpe,
kafejnīcas, bāri un restorāni, kā arī atpūtas bāzes. No drošības viedokļa vissliktākā
situācija ir Latgalē, jo policijas pakalpojumi šeit ir vismazāk pieejami, bet vislabāk šis
pakalpojums nodrošināts Zemgalē. Šis pētījums tiks izmantots, izstrādājot Latvijas
ilgtermiņa attīstības stratēģiju (LIAS), kur kopā ar attīstības stratēģiskajām
nostādnēm, tiks definēta vēlamā telpas struktūra, tās funkcionēšana, kā arī valsts
interešu teritorijas situācijā uz 2030.gadu, tai skaitā arī apdzīvojuma struktūra.
LPS viedoklis:
LPS atbalsta RAPLM uzsākto darbu.
Puses vienojas:
RAPLM, izstrādājot LIAS, sadarbībā ar LPS turpinās darbu pie telpiskās
attīstības perspektīvas sagatavošanas .
2.3. Par Latvijas problēmreģionu (piekraste, pierobeža, lauku teritorijas u.c.) attīstības
politiku.
RAPLM informē:
RAPLM 2007.gadā sagatavoja Informatīvo ziņojumu par Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā konstatētajām problēmām, kas kavē pašvaldību
attīstību un teritorijas plānošanu. Minētais ziņojums, ievērojot Eiropas Komisijas
(EK) rekomendācijas 2002/413/EC „Par piekrastes zonu integrēto apsaimniekošanu”,
paredz nepieciešamību izstrādāt atsevišķu Piekrastes telpiskās attīstības stratēģiju.
Līdz 2008.gada beigām RAPLM pabeigs darbu pie LIAS izstrādes, kur kopā
ar attīstības stratēģiskajām nostādnēm, tiks definēta vēlamā telpas struktūra un tās
funkcionēšana.
LPS viedoklis:
LPS pozitīvi novērtē RAPLM darbu vadlīniju izstrādē integrētās piekrastes
apsaimniekošanai, bet norāda, ka vairāk uzmanības jāpievērš citu problēmreģionu
attīstības stratēģijām.
Puses vienojas:
Nepieciešama atsevišķa RAPLM un LPS speciālistu sanāksme minētajā
jautājumā.

2.4. Par pilsētu attīstības politiku.
RAPLM informē:
RAPLM ir uzsākusi darbu pie pilsētu politikas izstrādes. Ir veikti, kā arī tiek
turpināti vairāki pētījumi par pilsētu attīstības tendencēm, policentriskas attīstības
modeļiem Tiek pētīta ārvalstu prakse pilsētu politikas jomā. Šobrīd ir izveidota
ekspertu darba grupa, kuras ietvaros aizsākta diskusija par pilsētu politikas izstrādi.
Pilsētu politikas ietvaros tiks risināti jautājumi par pilsētu izaugsmes, to sadarbības
sekmēšanu, kā arī pilsētu un lauku mijiedarbības nostiprināšanu. Pilsētu politikas
izstrādi plānots pabeigt 2009.gada 1.pusgadā.
RAPLM ir sekmējusi vairāku pilsētu attīstības jautājumu risināšanu. Viens no
tiem ir saistīts ar ES struktūrfondu apgūšanu pilsētvides sakārtošanai un pilsētu
attīstības sekmēšanai. 17 pilsētu pašvaldībām, kas noteiktas kā potenciālās atbalsta
saņēmējas Eiropas Reģionālā attīstības fonda 2007.-2013.gadam prioritātes
„Policentriska attīstība” ietvaros, kā priekšnosacījums atbalsta saņemšanai ir
jāizstrādā attīstības programma pēc integrētas pieejas principiem. Lai sekmētu
kvalitatīvu attīstības programmu izstrādi, RAPLM sadarbībā ar plānošanas reģionu un
pašvaldību attīstības plānotājiem izstrādāja vadlīnijas pašvaldību integrēto attīstības
programmu izstrādei, kā arī nodrošināja minēto 17 pašvaldību metodisko vadību to
attīstības programmu izstrādes procesā.
Papildus RAPLM sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas Vietējās ekonomiskās un nodarbinātības attīstības programmas (OECD
LEED) ekspertiem projekta „Stratēģiskās plānošanas, uzraudzības un novērtēšanas
ietvari reģionu un pašvaldību attīstībai” ietvaros izstrādāja metodiskos ieteikumus
plānošanas sistēmas efektīvai ieviešanai un darbības nodrošināšanai reģionālā un
vietējā līmenī, t.sk., attīstības dokumentu izstrādei.
Projekta noslēdzošais seminārs notiks 2008.gada 17.jūnijā, kad varēs
iepazīties ar izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem. LPS ir informēta par
notiekošajām aktivitātēm.
LPS viedoklis:
Lūdz RAPLM rast iespēju ar metodiskajiem materiāliem reģionālā un vietējā
pārvaldes līmeņa attīstības dokumentu izstrādei nodrošināt visas pašvaldības.
Puses vienojas:
RAPLM nodrošinās ar metodiskajiem materiāliem reģionālā un vietējā
pārvaldes līmeņa attīstības dokumentu izstrādei visas pašvaldības.
3. Reģionu attīstības politikas instrumenti:
3.1. Par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu apguvi.
2007.-2008.gadā sadarbībā ar LPS, nozaru ministrijām un plānošanas
reģioniem veikts darbs un izstrādāti vairāki Ministru kabineta noteikumi par ES

struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda RAPLM pārziņā esošajām
aktivitātēm:
Par alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību
ES struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda 3. darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes
pakalpojumu pieejamības attīstībai” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības
iespējas, nodrošinot bērnu, invalīdu un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes,
sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem. Aktivitāte nodrošinās
alternatīvās aprūpes institūcijas renovāciju vai rekonstrukciju, nodrošinot vides
pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī alternatīvās aprūpes
pakalpojuma sniegšanas vajadzībām nepieciešamā aprīkojuma modernizāciju.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta
alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai piešķiršanai kārtība”
2007.gada 20.decembrī tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS -1840, sēdes
protokols Nr.50, 20.§), šobrīd notiek Ministru kabineta noteikumu projekta
saskaņošana ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Plānots, ka Ministru
kabineta noteikumu projekts tiks iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz
2008.gada 20.jūlijam. Projekta iesniegumu pieņemšana sāksies 2008.gada septembrī.
Par speciālistu piesaisti plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem
ES struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda 1.darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem” mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu
un novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās
pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti plānošanas reģionu un vietējās
pārvaldes līmenī (republikas pilsētās un novados).
Ministru kabineta noteikumu projekts „Eiropas Sociālā fonda atbalsta speciālistu
piesaistei plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem piešķiršanas kārtība”
2007.gada 13.decembrī tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS – 1823, sēdes
prot. Nr. 49, 20.§). Pašreiz notiek Ministru kabineta noteikumu projekta saskaņošana
ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Plānots, ka Ministru kabineta
noteikumu projekts tiks iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz 2008.gada
15.jūnijam. Projekta iesniegumu pieņemšana sāksies 2008.gada augustā.
Par plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšanu
ES struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas periodā 1.darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” mērķis ir paaugstināt
plānošanas reģionu un novadu pašvaldību attīstības, tai skaitā stratēģiskās plānošanas,
kapacitāti, kā arī veidot un attīstīt pašvaldību grupu, organizāciju un plānošanas
reģionu sadarbības tīklus, lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas procesu.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Eiropas Sociālā fonda atbalsta plānošanas
reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai
piešķiršanas kārtība” 2007.gada 13.decembrī tika izsludināts Valsts sekretāru
sanāksmē (VSS -1823, sēdes prot. Nr. 49, 21.§), šobrīd notiek Ministru kabineta
noteikumu projekta saskaņošana ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.

Plānots, ka Ministru kabineta noteikumu projekts tiks iesniegts apstiprināšanai
Ministru kabinetā līdz 2008.gada 15.jūnijam. Projekta iesniegumu pieņemšana sāksies
2008.gada augustā.
Par ilgtspējīgu pilsētvides un pilsētreģionu attīstību
ES struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda 3. darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” mērķis ir
nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu)
izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu
konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai
saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai” tika apstiprināts Ministru kabineta sēdē 2008.gada 27.maijā. RAPLM divu
nedēļu laikā pēc Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās projektu iesniedzējiem
(Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils,
Aizkraukles, Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes un Talsu
pašvaldībai) nosūtīs uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu. Projekta iesniegumu
pieņemšana sāksies 2008.gada septembrī.
Par Rīgas pilsētas ilgtspējīgu attīstību
ES struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda 3. darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.2.aktivitātes „Rīgas pilsētas ilgtspējīga
attīstība” mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju atjaunošanu saskaņā
ar integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas
galvaspilsētas turpmākās sociāli ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu
veidošanos.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta
Rīgas degradēto teritoriju atjaunošanai piešķiršanas kārtība” 2007.gada 29.novembrī
tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS -1699, sēdes prot. Nr. 47, 34.§),
šobrīd notiek Ministru kabineta noteikumu projekta saskaņošana ar ES fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām. Plānots, ka Ministru kabineta noteikumu projekts tiks
iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz 2008.gada 15.jūlijam. Projekta
iesniegumu pieņemšana sāksies 2008.gada decembrī.
Par pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru
ES struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda 3. darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 1.4. pasākuma „Nodarbinātības un sociālo
pakalpojumu infrastruktūra” 1.4.3. aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” mērķis ir
veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu
pieejamību nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros (Daugavpils, Jelgava,
Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Cēsis, Ventspils, Jūrmala, Ogre, Bauska,
Aizkraukle, Sigulda, Limbaži, Alūksne, Valka, Gulbene, Kuldīga, Madona, Saldus,
Tukums, Smiltene, Talsi, Dobele, Krāslava, Balvi, Līvāni, Preiļi, Ludza un Rīga),
attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta
pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centros piešķiršanas kārtība” 2007.gada 13.decembrī tika
izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1825, sēdes prot. Nr.49, 22.§). Plānots,
ka minētais Ministru kabineta noteikumu projekts tiks izskatīts Ministru kabineta sēdē
2008.gada 17.jūnijā. RAPLM divu nedēļu laikā pēc Ministru kabineta noteikumu
spēkā stāšanās nosūtīs uzaicinājumu projektu iesniedzējiem (Daugavpils, Jelgavas,
Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Cēsis, Ventspils, Jūrmalas, Ogres, Bauskas,
Aizkraukles, Siguldas, Limbažu, Alūksnes, Valkas, Gulbenes, Kuldīgas, Madonas,
Saldus, Tukums, Smiltenes, Talsu, Dobeles, Krāslavas, Balvu, Līvānu, Preiļu, Ludzas
un Rīgas pašvaldībai) iesniegt pieteikumus projektam. Projekta iesniegumu
pieņemšanu plānots uzsākt 2008.gada septembrī.
Par publisko interneta pieejas punktu attīstību
ES struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda 3. darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu
attīstība” mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām
sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību
piedāvātajiem elektroniskajiem un citiem pakalpojumiem un informācijai, lai
veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras
procesos, kā arī uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Ministru kabineta noteikumu projekta
izstrādi plānots uzsākt 2008.gada decembrī.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai, atbalsta RAPLM darbu. Atzīmē, ka varētu
nepietikt plānotā finansējuma pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros.
Puses vienojas:
RAPLM turpinās darbu, sadarbojoties ar Īpašu uzdevumu ministra Eiropas
Savienības finanšu pārvaldes lietās sekretariātu, Ekonomikas ministriju un Finanšu
ministriju.
3.2. Par valsts mērķdotāciju pašvaldību infrastruktūras sakārtošanai.
RAPLM informē:
Mērķdotāciju piešķiršanas, izlietošanas un uzraudzības kārtību nosaka
Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumi Nr.566 „Kārtība, kādā piešķir,
izlieto, un uzrauga mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām infrastruktūras
sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā”(turpmāk – MK noteikumi). Saskaņā ar
Minētajiem MK noteikumiem mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām piešķir
2006.gada vai 2007.gada valsts budžeta programmā 03.00.00. „Mērķdotācijas
investīcijām pašvaldībām” uzsākto pašvaldību investīciju projektu aktivitāšu
pabeigšanai izglītības, kultūras, sociālās aprūpes un veselības jomā, kā arī tehniskās
infrastruktūras sakārtošanas jomā. Mērķdotāciju saņemšanai no 2008.gada valsts

budžeta līdzekļiem projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš bija noteikts no
2007.gada 12.septembra līdz 2007.gada 28.septembrim. Valsts reģionālās attīstības
aģentūrā (turpmāk – VRAA) attiecīgajā termiņā no pašvaldībām tika pieņemti un
reģistrēti 397 investīciju projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto mērķdotācijas
summu 2008.gadam 120 427 163 latu apmērā. Likuma „Par valsts budžetu
2008.gadam” 17.pielikumā „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
apakšprogrammas 25.02.00”atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” tika noteikts
mērķdotāciju sadalījums pašvaldībām 2008.gadā 156 investīciju projektiem par
kopējo summu 18 776 523 latu apmērā.
Pašvaldību investīciju projektu pieteikumu pieņemšana mērķdotācijas
saņemšanai no 2009.gada valsts budžeta līdzekļiem tika izsludināta no 2008.gada
28.janvāra līdz 2008.gada 27.martam. Minētajā laika posmā VRAA tika pieņemti un
reģistrēti 327 pašvaldību investīciju projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto
mērķdotācijas summu 2009.gadam 91 304 925 latu apmērā un ilgtermiņa saistībām uz
2010.gadu – 20 108 949 latu apmērā. Šobrīd sadarbībā ar VRAA notiek pašvaldību
investīciju projektu pieteikumu vērtēšanas process.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai. Norāda, ka problēmu rada fakts, ka investīcijām
nevarēja pieteikt pašvaldību investīciju projektus jaunām aktivitātēm, bet tikai uzsākto
pašvaldību investīciju projektu aktivitāšu pabeigšanai.
Puses vienojas:
RAPLM sadarbībā ar VRAA turpinās projektu pieteikumu izvērtēšanu.
3.3. Par valsts budžeta dotāciju novadu infrastruktūras attīstībai.
RAPLM informē:
Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas likumu un likumu „Par
valsts budžetu 2008.gadam” izdoti Ministru kabineta 2008.gada 18.marta noteikumi
Nr.191 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību
infrastruktūras attīstībai”. 2007.gadā dotāciju pašvaldības varēja izmantot pašvaldības
īpašumā esoša infrastruktūras objekta sakārtošanai un autobusu iegādei skolēnu
pārvadāšanai uz izglītības iestādēm. 2008.gadā paredzēti vēl divi papildu mērķi,
kuriem tiks piešķirta valsts dotācija: vienai no novadā plānotajām vietējām
pašvaldībām piederoša kopēja infrastruktūras objekta attīstībai, ja objekts
nepieciešams novada pašvaldības funkciju izpildei, un nekustamā īpašuma iegādei, ja
tas nepieciešams pašvaldības darbības nodrošināšanai un funkciju izpildei.
Plānojot 2008.gada budžetu, RAPLM minētajam mērķim budžetā pieprasīja
60 milj. latu, bet likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam” RAPLM apakšprogrammā
25.01.00 „Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai” tika paredzēts finansējums
55.55 milj. latu. Pašvaldības iesniegušas dokumentus dotācijas saņemšanai 2008.gadā
par 63.072 milj. latu. Atlikušo pašvaldību pieprasītās dotācijas daļu plānots izmaksāt
2009.gadā.
LPS viedoklis:

Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
Aicināt pašvaldību vadītājus sagatavot pārdomātus un pamatotus pieteikumus
vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai saņemšanai.
3.4. Par valsts mērķdotāciju pašvaldību pasākumiem.
RAPLM informē:
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2007.gadam” pašvaldībām piešķirta
mērķdotācija 4 594 766 latu apmērā. Atbilstoši piešķirtajai mērķdotācijai 2007.gadā
pašvaldības apguvušas finansējumu 503 pašvaldību pasākumiem 4 592 265 latu
apmērā. Par piešķirtā finansējuma izlietojumu visas pašvaldības iesniegušas
pārskatus. Veicot piešķirtā finansējuma uzraudzību, Valsts reģionālās attīstības
aģentūra (VRAA) 2008.gadā veica 30 pārbaudes pasākumu īstenošanas vietās.
Saskaņā ar pašvaldību iesniegto pārskatu datiem un veiktajām VRAA pārbaudēm
pasākumu īstenošanas vietās pašvaldībām piešķirtais finansējums izlietots atbilstoši
mērķim.
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2008.gadam” piešķirts finansējums 11
pašvaldību pasākumiem 2 158 968 latu apmērā. Atbilstoši Ministru kabineta
2008.gada 18.marta noteikumiem Nr.192 „Kārtība, kādā izlieto mērķdotācijas
pašvaldību pasākumiem” 2008.gadā VRAA nodrošina mērķdotāciju izmaksu un
uzraudzību.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
VRAA turpināt darbu, lai nodrošinātu mērķdotāciju izmaksu pašvaldībām un
piešķirtā finansējuma pašvaldībām izlietojuma uzraudzību.
4. Par reģionālo un vietējo ceļu uzturēšanas programmu
RAPLM informē:
2008.gada 21.februārī notika reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra
E.Zalāna un satiksmes ministra A.Šlesera tikšanās, kuras laikā tika atzīmēts, ka
autoceļu stāvoklis valstī turpina pasliktināties, ierobežojot arī novadu attīstības
iespējas. Ministri vienojās par nepieciešamību palielināt finansējumu valsts 2.šķiras
autoceļu sakārtošanas programmai un būtiski paātrināt valsts 2.šķiras autoceļu
sakārtošanu, palielinot programmas ikgadējo finansējumu, sākot ar 2009.gadu, līdz 35
milj. Ls. Satiksmes ministrija (turpmāk – SM) ir izstrādājusi Pamatnostādnes valsts
2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.-2015.gadam, kas apstiprinātas
ar Ministru kabineta 2008.gada 14.februāra rīkojumu Nr.64 „Par Pamatnostādnēm
valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.-2015.gadam”. Saskaņā
ar iepriekšminēto rīkojumu sešu mēnešu laikā pēc pamatnostādņu apstiprināšanas SM

jāizstrādā valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanas programma novadu atbalstam 2008.2009.gadam. Šādas programmas katriem nākamajiem diviem gadiem SM paredzēts
izstrādāt līdz iepriekšējā gada 1.decembrim.
Ministru tikšanās laikā tika panākta vienošanās arī par nepieciešamajiem
grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos (Dzelzceļa likums,
Autopārvadājumu likums, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums un likums „Par
autoceļiem”), pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu.
2008.gada 7.aprīlī RAPLM notika sanāksme ar SM, Iekšlietu ministrijas
(turpmāk – IEM) un LPS pārstāvju piedalīšanos, kur tika pārrunāta turpmākā rīcība
attiecībā uz pārrobežu ceļu sakārtošanu Šengenas kontekstā. RAPLM sagatavos
informatīvas vēstules attiecīgajām pierobežas pašvaldībām.
LPS viedoklis:
Valsts 2.šķiras autoceļi pamatā kalpo vietējās satiksmes nodrošināšanai
pašvaldību teritorijās. Steidzami jāveic pasākumi, lai apturētu tālāku valsts 2.šķiras
autoceļu tīkla sabrukumu un nodrošinātu tā sakārtošanu atbilstoši tautsaimniecības un
sociālajām interesēm, tādējādi veicinot novadu attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa
celšanos.
Puses vienojas:
RAPLM sekos Pamatnostādņu valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu
atbalstam 2008.-2015.gadam izpildei un iesaistīsies valsts 2.šķiras autoceļu
sakārtošanas programmas izstrādē. Īpaša vērība atsevišķā sarunā ar SM jāvelta
jautājumam par pārrobežu ceļu sakārtošanu.
5. Par pārrobežu sadarbības veicināšanu:
RAPLM informē:
Saskaņā ar 2007. gada 9. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 256 „Par
uzdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā
sadarbība” vadības , uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanā” RAPLM ir noteikta
par nacionālo atbildīgo iestādi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” programmu 2007.-2013.gadam ieviešanu Latvijas Republikā.
ES struktūrfondu 2007.-2013.gada periodam RAPLM sadarbībā ar partnervalstīm
izstrādāja trīs pārrobežu sadarbības programmas un turpina darbu pie divu pārrobežu
sadarbības programmu izstrādes.
2007. gadā Eiropas Komisija apstiprināja šādas pārrobežu sadarbības programmas:
1. Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma (projektu konkurss
izsludināts 2008.gada martā);
2. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (projektu konkurss
izsludināts 2008.gada 14. aprīlī, pieteikšanās līdz 2008.gada 30. jūnijam);
3. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma (projektu
konkurss tiks izsludināts 2008.gada 18.jūnijā, pieteikšanās līdz 2008.gada
gada 18.septembrim).
Līdz 2008.gada 30. jūnijam jānodrošina šādu pārrobežu sadarbības programmu

projektu iesniegšana apstiprināšanai Eiropas Komisijā:
1. Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma (Eiropas
Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros), par programmas
sagatavošanu atbildīga RAPLM;
2. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (Eiropas
Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros), par programmas
sagatavošanu atbildīga ir Lietuvas Iekšlietu ministrija.
Puses vienojas:
RAPLM, piesaistot LPS, turpināt iesākto darbu sadarbības programmu izstrādē.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
ministrs
______________________________
Edgars Zalāns

Protokolēja

__________________________________
Andris Jaunsleinis

Ieva Stikāne

