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Reģionālās attīstības koordinācijas padomes  

SĒDES PROTOKOLS 

 

  Rīgā Nr. 10 2017. gada 19. decembrī 

 

Sēdi vada: 

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – VARAM) Reģionālās 

politikas departamenta (turpmāk – RPD) 

direktors 

Raivis Bremšmits 

 

Balsstiesīgie: 

 

2. VARAM Investīciju politikas departamenta 

(turpmāk – IPD) direktora vietniece 
Evija Bistere 

3. Vidzemes plānošanas reģiona telpiskās 

plānošanas eksperts 
Andžejs Stepančuks 

4. Zemgales plānošanas reģiona Attīstības 

nodaļas vadītāja 
Dace Vilmane 

5. Latgales plānošanas reģiona Attīstības, 

plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas 

vadītāja 
Ingrīda Bernāne 

6. Biedrības “Reģionālo attīstības centru 

apvienība” izpilddirektors 
Uldis Vītoliņš 

7. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (turpmāk – 

LLPA) pārstāve - Ventspils pilsētas domes 

Attīstības pārvaldes vadītāja 
Kristīne Lemberga 

8. Latvijas Pašvaldību savienības padomniece 

reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa 

9. Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas departamenta direktors 
Kristaps Soms 

10. Kultūras ministrijas Eiropas Savienības 

fondu departamenta direktore 
Zanda Saulīte 

11. Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu 

stratēģijas departamenta direktora vietnieks 
Boriss Kņigins 

12. Latvijas Darba devēju konfederācijas 

eksperte 
Jolanta Vjakse 
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Novērotāja statusā piedalās: 

  

13. Jelgavas pilsētas domes Attīstības un 

pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja, LLPA 

speciāliste Eiropas Savienības fondu jautājumos 
Gunita Osīte 

14. Daugavpils pilsētas domes eksperts ES 

fondu jautājumos 
Edmunds Pieķis 

15. Ventspils pilsētas domes Attīstības pārvaldes 

Investīciju nodaļas vadītāja vietniece 
Anda Grantiņa 

16. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

Infrastuktūras attīstības departamenta Teritoriju 

infrastruktūras attīstības projektu nodaļas 

vadītāja 

Jana Vecmane - Vetce 

  

Pārējie dalībnieki: 

17. VARAM RPD direktora vietniece – 

Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Jevgēnija Butņicka 

18. VARAM RPD Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļas vecākais eksperts 
Andris Eglītis 

19. VARAM IPD Reģionālo un informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas 

vadītājs 
Ritvars Timermanis 

20. VARAM IPD Reģionālo un informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas 

vecākā eksperte 
Liene Dorbe 

21. VARAM RPD Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļas vecākā eksperte 
Ilze Jureviča 

22. LLPA izpilddirektora vietniece 
Aija Mazitāne 

 

23. VARAM RPD Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļas vecākais eksperts 
Jānis Ilgavižs 

24. VARAM RPD Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļas vecākā referente 
Ilze Vārpiņa 

Balsstiesīgie locekļi, kuri nepiedalās: 

 

25. Rīgas plānošanas reģiona administrācijas 

vadītājs 
Edgars Rantiņš 

26. Novadu apvienības pārstāvis – Rūjienas 

novada domes priekšsēdētājs 
Guntis Gladkins 

27. Latvijas Darba devēju konfederācijas 

ģenerālsekretāre 
Līga Meņģelsone 

28. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras Politikas daļas eksperts 
Jānis Atslens 

29. Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks 

 

Protokolē: 

 

30. VARAM RPD Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļas vecākais eksperts 
Aksels Ruperts 
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I. Par 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" finansējuma un iznākuma rādītāju 

sadalījumu starp nacionālas nozīmes attīstības centriem 

Ziņo: Raivis Bremšmits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas 

departamenta direktors 

 Nodrošinot pašvaldību integrēto attīstības programmu īstenošanu un tajā noteikto problēmu 

risināšanu, nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības (Daugavpils, Jelgavas, Ventspils, Rīgas un 

Valmieras pilsētu pašvaldības) sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Kultūras ministriju (turpmāk 

– KM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) 2017.gada pavasarī 

identificēja nepieciešamību integrētu teritoriālo investīciju (turpmāk – ITI) veidā īstenot arī uz kultūras un 

dabas mantojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un attīstīšanu vērstus projektus.  

 2017. gada 26. jūnijā  Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 709 "Par integrēto 

teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes 

attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai" 

(prot. Nr. 30 52. §) stājās spēkā grozījumi
1
 (turpmāk – MK rīkojuma Nr. 709 grozījumi), pārdalot 24 

919 516 euro no 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" (turpmāk – 5.6.2. SAM) virssaistību 

ietvaros pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma apjoma (28 

099 280 euro).  

 Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma projektos tiks veikti 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma 

attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” (turpmāk - 5.5.1. SAM 3. atlases kārta) 

ietvaros. 2017. gada 27. oktobrī stājās spēkā 5.5.1. SAM 3. atlases kārtas īstenošanas noteikumi
2
, kā arī 

grozījumi
3
 5.6.2. SAM īstenošanas noteikumos, ņemot vērā veikto pārdali uz 5.5.1. SAM 3.atlases kārtu 

(Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra protokols Nr. 52, 24§, 25§).  

 Lai Reģionālās attīstības koordinācijas padome (turpmāk – RAKP) varētu izskatīt un pieņemt 

lēmumu par 5.5.1. SAM 3.atlases kārtu, 2017. gada 12. decembrī apstiprināti grozījumi
4
 Ministru 

kabineta 2015.gada 27. oktobra noteikumos Nr.614 “Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, 

novērtēšanas un finansēšanas kārtība” (Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra  protokols Nr. 61 41. 

§). 

 Ņemot vērā veikto pārdali no 5.6.2. SAM uz 5.5.1. SAM 3. atlases kārtu, ir mainījies kopējais 

ERAF finansējuma apjoms un sadalījums Daugavpils, Jelgavas, Ventspils, Rīgas, Valmieras pilsētu 

pašvaldībām 5.6.2. SAM ietvaros. Pirms grozījumu izdarīšanas MK rīkojumā Nr. 709 nacionālas nozīmes 

attīstības centriem 5.6.2. SAM ietvaros bija pieejams ERAF finansējums 120 237 953 euro apmērā (92 

138 673 ERAF pamatpiešķīrums un 28 099 280 euro virssaistības). Pēc grozījumiem MK rīkojumā 

                                                           
1
 Ministru kabineta 2017. gada 26. jūnija rīkojums Nr. 329 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā 

Nr. 709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes 

attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai"" 
2
 Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā 

virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un 

attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases 

kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas 

noteikumi" 
3
 Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 636 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra 

noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas 

noteikumi"" 
4
 Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra  noteikumi Nr. 740 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra 

noteikumos Nr. 614 "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” 
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Nr. 709 ERAF pamatpiešķīruma daļa paliek nemainīga, savukārt virssaistības paliek 3 179 764 euro 

apmērā. Rezultāta vērtības par piešķirtajām virssaistībām samazinātas proporcionāli veiktajai pārdalei. 

 Pēc grozījumiem MK rīkojumā Nr. 709 Daugavpils, Jelgavas, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētu 

pašvaldības ir iesniegušas investīciju plānus ar precizētajām 5.6.2. SAM idejām: 

 

 Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno īstenot projektus “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās 

zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” (ERAF 3 338 375 euro), “Daugavpils pilsētas 

Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība” (ERAF 6 568 032 euro); 

 Jelgavas pilsētas pašvaldība plāno īstenot projektus “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana 

uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 1.kārta” (ERAF 6 124 718 euro), 

“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās būvju infrastruktūras izveidošana degradētajā teritorijā 

Prohorova ielā 13, Jelgavā” (ERAF 1 888 256 euro); 

 Rīgas pilsētas pašvaldība plāno īstenot projektus “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – pazemes 

pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai” (ERAF 2 756 753 euro), “Skanstes teritorijas 

revitalizācijas 1.kārta” (ERAF 5 175 974 euro); 

 Valmieras pilsētas pašvaldība plāno īstenot projektus “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas 

satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve un pārbūve pilsētas D un DA 

industriālās teritorijas attīstībai” (ERAF 3 438 238 euro), “Teritorijas pilsētas DA revitalizācija – 

Valmieras industriālā parka izveide” (ERAF 3 940 961 euro); 

 Ventspils pilsētas pašvaldība plāno īstenot projektus “Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras 

izbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” (ERAF 3 340 199 euro), “Degradētas teritorijas atjaunošana 

Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī” (ERAF 345 893 euro), “Infrastruktūras izveide 

komercdarbības attīstībai Pils ielā 45, Ventspilī” (ERAF 1 807 563 euro), “Veselīga dzīvesveida 

attīstība Ziemeļkurzemē” (ERAF 3 105 739 euro). 

 

 Papildus Jēkabpils pilsētas pašvaldība 14.06.2017. vēstulē Nr. 5-1/186 “Par SAM 5.6.2. degradēto 

teritoriju platību samazināšanu” lūgusi VARAM precizēt izmaiņas rezultatīvajos rādītājos 5.6.2. SAM 

ietvaros un 2017. gada 31. augustā iesniegusi precizētu investīciju plānu ar samazinātu rezultatīvo rādītāju 

“Atjaunoto degradēto teritoriju platība”.  

 Balstoties uz iesniegtajiem pašvaldību attīstības programmu investīciju plāniem, VARAM konstatē, 

ka Daugavpils, Jelgavas, Rīgas, Valmieras, Jēkabpils pašvaldībās tiek sasniegti 5.6.2. SAM 1. atlases 

kārtai noteiktie rezultatīvie rādītāji proporcionāli ERAF apjomam. Līdz ar to VARAM ir sagatavojusi 

pozitīvus atzinumus par precizētajām idejām, kā arī sagatavojusi jaunu finansējuma un rezultatīvo rādītāju 

sadalījumu 5.6.2. SAM pirmās atlases kārtas ietvaros. Atzinumi ir pieejami RAKP elektroniskajā vietnē 

http://194.19.245.200 mapē “RAKP sede 19.12.2017. (SAM 5.6.2., 5.5.1. 3.k., 4.2.2.)” un “I. SAM 5.6.2. 

finansejums un rezultati”. 

 R. Bremšmits skaidro, ka 2017. gada 13. decembrī VARAM ir saņemta Ventspils attīstības 

programma (2017.gada 7.decembra vēstule Nr. 1-09/5243-2 “Par Ventspils pilsētas attīstības programmas 

2014. – 2020. gadam pielikuma “Investīciju plāns” aktualizēšanu”), kurā nav nodrošināts nepieciešamais 

nefinanšu investīciju apjoms, lai sasniegtu MK rīkojumā Nr. 709 noteikto kopējo iznākuma apjomu 

republikas pilsētu grupai. 

 K. Lemberga informē, ka Ventspils pilsētas pašvaldība sasniegs tai paredzētos 5.6.2. SAM 

iznākuma rādītājus, t.sk. nefinanšu investīcijas proporcionāli ERAF finansējumam. Ņemot vērā, ka 

Ventspils pilsētas pašvaldība plāno tuvākajā laikā iesniegt SAM 5.6.2. projektu iesniegumus (“Degradētas 

teritorijas atjaunošana Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī” un “Infrastruktūras izveide 

komercdarbības attīstībai Pils ielā 45, Ventspilī”), K. Lemberga aicina pieņemt lēmumu par Ventspilij 

pieejamo ERAF finansējuma un iznākuma rādītāju sadalījumu atbilstoši teorētiski plānotajam, lai 

nekavētu projektu iesniegumu atlasi. Sanāksmes dalībnieki diskutē par protokola 1. pielikumā norādīto 

ERAF finansējuma un iznākuma rādītāju sadalījumu. 

http://194.19.245.200/
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 R. Bremšmits ierosina RAKP pieņemt lēmumu par Ventspils pilsētas pašvaldībai pieejamo 

finansējuma un iznākuma rādītāju apjomu, nodrošinot 5.6.2. SAM ietvaros ERAF finansējuma un 

iznākuma rādītāju vērtības proporcionāli kopējam finansējuma apmēram, kā arī atbilstoši MK rīkojumā 

Nr. 709 noteiktajiem iznākuma rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai. Vienlaikus šobrīd 

5.6.2. SAM ietvaros Ventspils pilsētas pašvaldībai iespējams saskaņot vienu projekta ideju, kura izpilda 

individuāli sasniedzamos iznākuma rādītājus - “Degradētas teritorijas atjaunošana Ganību ielas 

industriālajā zonā Ventspilī”. Pēc precizētā investīciju plāna iesniegšanas ar iznākuma rādītājiem, saskaņā 

ar MK noteikumu Nr. 614 20. punktu, RAKP sniegs saskaņojumu par pārējām Ventspils pilsētas 

pašvaldības projektu idejām. 

 K. Lemberga norāda, ka Ventspils pilsētas pašvaldība varētu iekļaut jaunu projekta ideju - Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parka teritorijā izbūvēt publisko stāvlaukumu, tādējādi sasniedzot nefinanšu 

investīcijas proporcionāli ERAF apjomam. Vienlaikus ņemot vērā, ka 5.6.2. SAM projektu iesniegumu 

atlase ir jau uzsākta, nepieciešams saprast, kā praktiski tiks saņemts RAKP saskaņojums par pārējām 

projektu idejām, jo projektus - “Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, 

Ventspilī” un “Veselīga dzīvesveida attīstība Ziemeļkurzemē” - plānots iesniegt attiecīgi 2018.gada 

28.decembrī un 2019.gada 30.decembrī. 

 R. Bremšmits precizē, ka saskaņojumu sniegs RAKP vadītājs, nesasaucot RAKP sēdi
5
. Šādi RAKP 

vadītāja izdoti saskaņojumi esot bijuši arī iepriekš, kurus var iesniegt projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijai projektu izvērtēšanas laikā. Līdz ar to šis RAKP lēmums nekavē projektu iesniegšanu un 

izvērtēšanas uzsākšanu. 

 

 Reģionālās attīstības koordinācijas padome nolemj (vienbalsīgi): 

1) Saskaņot nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību (Daugavpils, Jelgavas, Rīgas, 

Valmiera un Jēkabpils) attīstības programmas investīciju plānos precizētās projekta idejas 5.6.2  

SAM pirmās atlases kārtas ietvaros. 

2) Saskaņot Ventspils pilsētas pašvaldības projekta ideju “Degradētas teritorijas atjaunošana 

Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī” (ERAF 345 893 euro) 5.6.2. SAM pirmās atlases 

kārtas ietvaros. 

3) Ņemot vērā iesniegtos Daugavpils, Jelgavas, Rīgas, Valmieras un Jēkabpils attīstības 

programmu investīciju plānus, kā arī Ventspilij proporcionāli MK rīkojumam Nr. 709 

sasniedzamos rādītājus, noteikt ERAF finansējuma un iznākuma rādītāju apmēru katrai 

pašvaldībai 5.6.2. SAM pirmajā atlases kārtā atbilstoši protokollēmuma 1. pielikumam, ko 

nacionālās nozīmes centru pašvaldībām ievērot projektu iesniegumu atlasē. 

4) Ventspils pilsētas pašvaldībai līdz 2018. gada 1. martam iesniegt VARAM precizētu attīstības 

programmas investīciju plānu, nodrošinot 5.6.2. SAM ietvaros finansējuma un iznākuma 

rādītāju vērtības atbilstoši 1. pielikumā noteiktajam.  

5) RAKP sekretariātam turpmāk ziņot par precizējumu veikšanu un precizētos pašvaldību attīstības 

programmu investīciju plānus un projektu ideju aprakstus ievietot RAKP serverī. 

  

                                                           
5
 Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 614 “Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, 

novērtēšanas un finansēšanas kārtība” 20. punkts 
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II. Par 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" snieguma rezerves 

sadalījumu starp nacionālas nozīmes attīstības centriem 

Ziņo: Raivis Bremšmits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas 

departamenta direktors 

 

 Atbilstoši 5.6.2. SAM īstenošanas noteikumu 15.1. apakšpunktā noteiktajam, 1. atlases 

kārtas ietvaros kopējais snieguma rezerves apmērs ir 5 620 021 euro. Atbilstoši RAKP 2016. gada 

23. marta sēdes protokola Nr. 1 IV. sadaļas lēmumam Nr. 5 (b) 6,1% ERAF finansējuma rezerve 

5.6.2. SAM ietvaros tiek piemērota pret katrai nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībai 

iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas brīdī pieejamo ERAF finansējuma apmēru, neieskaitot 

virssaistību finansējumu.  

 Pārdalot 24 919 516 euro no 5.6.2. SAM 1. kārtas uz 5.5.1. SAM 3. atlases kārtu, mainījās 

ERAF finansējuma un virssaistību proporcija. Ņemot vērā, ka RAKP savos lēmumos ir jānodrošina 

tiesiskā paļāvība un pašvaldības, kuras nepiedalījās protokollēmuma I. punktā minētajā virssaistību 

finansējuma pārdalē starp 5.6.2. SAM un 5.5.1. SAM 3. atlases kārtu, ir izstrādājušas projektu 

iesniegumus (un iesniegušas vairākus projektus) atbilstoši RAKP 2016.gada 23.marta sēdes 

protokola Nr. 1 IV. sadaļas lēmumā Nr.5 (b) noteiktajam, ir nepieciešams turpināt piemērot 5.6.2. 

SAM ERAF finansējuma rezerves apjomu katrai pašvaldībai tādā apmērā, kas ir spēkā saskaņā ar 

iepriekš pieņemto lēmumu. Līdz ar to, snieguma rezerves sadalījumu īsteno atbilstoši 5.6.2. SAM 

ERAF finansējuma rezerves sadalījumam starp republikas pilsētām atbilstoši šim lēmumam. 

 K. Lemberga jautā, vai visu snieguma rezerves finansējuma apjomu var novirzīt uz vienu 

projektu, nevis sadalīt proporcionāli katram projektam. VARAM un Finanšu ministrijas pārstāvji 

(R. Timermanis, E. Bistere, B. Kņigins) skaidro, ka tas ir iespējams un visu snieguma rezerves 

finansējumu var piemērot vienam projektam. 

 Notiek diskusija starp sanāksmes dalībniekiem par protokolā iekļauto snieguma rezerves 

sadalījumu starp pašvaldībām. LLPA pārstāvji (K. Lemberga, G. Osīte) informē, ka LLPA nav 

bijusi diskusija par protokolā piedāvāto sadalījumu. Ņemot vērā, ka Daugavpils, Jēkabpils, Rīgas un 

Rēzeknes pilsētu pašvaldības jau iesniegušas 5.6.2. SAM projektus un plāno snieguma rezerves 

finansējumu atbilstoši esošajam sadalījumam, R. Bremšmits aicina: 

 

1) RAKP sēdes protokola saskaņošanas laikā (10 darba dienas) LLPA sniegt kopīgu viedokli, 

saskaņojot piedāvāto vai piedāvājot alternatīvu snieguma ietvara rezerves sadalījumu 5.6.2. 

SAM 1. kārtai, kas būtu iekļaujams RAKP 19.12.2017. sēdes protokolā. 

2) Gadījumā, ja LLPA nevienojas 10 darba dienu laikā par citu snieguma ietvara rezerves 

sadalījumu 5.6.2. SAM 1.kārtai, RAKP 19.12.2017.  protokolā tiek noteikts sākotnēji 

piedāvātais snieguma rezerves sadalījums, kas tika izskatīts RAKP 19.12.2017. sēdē. 

 

 R. Bremšmits aicina padomes locekļus atbalstīt augstāk minēto pieeju – tiek sniegts 

vienbalsīgs atbalsts. 
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  Reģionālās attīstības koordinācijas padome nolemj (vienbalsīgi): 

1) Atbilstoši RAKP 2016.gada 23.marta sēdes protokola Nr. 1 IV. sadaļas lēmumā Nr. 5 (b) 

noteiktajam 5.6.2. SAM ERAF finansējuma rezerves apjomam, pēc 5.6.2. SAM  virssaistību 

finansējuma pārdales, 5.6.2. SAM pirmās kārtas projektus īsteno atbilstoši šādam sadalījumam: 

Pašvaldība Snieguma ietvara rezerve, euro 

Daugavpils 604 243,68 

Jelgava 622 448,30 

Jēkabpils 573 587,17 

Jūrmala 607 630,66 

Liepāja 762 124,17 

Rēzekne 556 718,64 

Rīga 483 858,59 

Valmiera 438 391,45 

Ventspils 971 017,87 

Kopā, euro 5 620 020,53 
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III. Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 

un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu 

iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas 

nozīmes attīstības centru pašvaldībās" finansējuma un iznākuma rādītāju sadalījumu 

Ziņo: Zanda Saulīte, Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktore 

 

 Ņemot vērā protokola I. punktā minēto 5.6.2. SAM virssaistību finansējuma pārdali uz 

5.5.1. SAM 3. atlases kārtu, lai varētu veikt ieguldījumus kultūras un dabas mantojuma projektos 

Daugavpils, Jelgavas, Ventspils, Rīgas, Valmieras pilsētu pašvaldībās, 2017. gada 27. oktobrī stājās 

spēkā 5.5.1. SAM 3. atlases kārtas īstenošanas noteikumi
6
. 

 2017. gada 12. decembrī apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra 

noteikumos Nr. 614 “Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un 

finansēšanas kārtība”, kuri paredz 5.5.1. SAM 3. atlases kārtas izskatīšanu (t.sk. nosakot 

balsstiesīgo pārstāvi) RAKP. Attiecīgi nepieciešams pieņemt lēmumu par finansējuma un iznākumu 

rādītāju sadalījumu starp Daugavpils, Jelgavas, Ventspils, Rīgas, Valmieras pilsētu pašvaldībām 

5.5.1. SAM 3. atlases kārtas ietvaros, atbilstoši iesniegtajiem investīciju plāniem. 

 Saskaņā ar grozījumiem MK rīkojumā Nr. 709 un 5.5.1. SAM 3. atlases kārtas īstenošanas 

noteikumiem, 5.5.1. SAM 3. atlases kārtu īsteno, sasniedzot šādus iznākuma rādītājus līdz 2023. 

gada 31. decembrim: 

 

 Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu 

skaita paredzamais pieaugums, salīdzinot ar 2015. gadu, – ne mazāk kā 100 000 

apmeklējumi; 

 Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits – ne mazāk kā astoņi objekti; 

 Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos – 

ne mazāk kā 15 jaunradīti pakalpojumi. 

 

 Vienlaikus ar precizējumiem investīciju plānos attiecībā uz 5.6.2. SAM, Daugavpils, 

Jelgavas, Ventspils, Rīgas, Valmieras pilsētu pašvaldības ir iekļāvušas 5.5.1. SAM projektu  idejas, 

par kurām KM sagatavojusi atzinumus un apkopojusi rezultatīvos rādītājus 5.5.1. SAM 3. atlases 

kārtas ietvaros. Atzinumi ir pieejami RAKP elektroniskajā vietnē http://194.19.245.200 mapē 

“RAKP sede 19.12.2017. (SAM 5.6.2., 5.5.1. 3.k., 4.2.2.)” un mapē “III. SAM 5.5.1. 3.k. 

finansejums un rezultāti”. Pašvaldības plāno īstenot sekojošus projektus: 

 

 Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno īstenot projektu “Kultūras mantojuma objekta 

publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu 

daudzveidošanai Daugavpils pilsētā” (ERAF 3 021 130 euro); 

 Jelgavas pilsētas pašvaldība plāno īstenot projektus “Pilssalas ielas degradētās teritorijas 

sakārtošana” (ERAF 3 400 000 euro), “Dzīvesziņas un arodu sētas izveide Vecpilsētas ielā 

2, Jelgavā” (ERAF 1 904 043 euro); 

 Ventspils pilsētas pašvaldība plāno īstenot projektus “Zinātnes centra jaunbūve 

Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” (ERAF 9 567 895 euro), “Daudzfunkcionālā pakalpojumu 

centra izveide Gāliņciemā” (ERAF 1 894 340 euro), “Bērnu bibliotēkas izveide Akmeņu 

ielā 3, Ventspilī” (ERAF 712 886 euro); 

                                                           
6
 Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā 

virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 

nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas 

"Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" 

http://194.19.245.200/
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 Rīgas pilsētas pašvaldība plāno īstenot projektu “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – 

kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana” (ERAF 2 419 222 euro); 

 Valmieras pilsētas pašvaldība plāno īstenot projektus “Valmieras Kultūras centra pārveide 

un materiāltehniskās bāzes pilnveide” (ERAF 1 000 000 euro), “Gaujas labā krasta 

labiekārtošana pilsētas centra teritorijā, Gaujas promenādes izveide” (ERAF 1 000 000 

euro). 

  

 Z. Saulīte informē par plānotajiem iznākuma rādītājiem katrai pašvaldībai 5.5.1. SAM 3. 

atlases kārtā. Z. Saulīte norāda, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotajā projektā “Pilssalas ielas 

degradētās teritorijas sakārtošana” norādītais iznākuma rādītājs “Atbalstīto dabas un kultūras 

mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums, salīdzinot ar 

2015. gadu” (2000 apmeklējumi) neatbilst projektu vērtēšanas kritērijiem (jābūt vismaz 6000 

apmeklējumiem). G. Osīte jautā par iespējamajiem risinājumiem. Z. Saulīte skaidro, ka, lai izpildītu 

projekta vērtēšanas kritērijus, ir nepieciešams apvienot abus projektus vienā vai arī palielināt 

plānoto apmeklētāju skaitu konkrētajā projektā. 

 

  Reģionālās attīstības koordinācijas padome nolemj (vienbalsīgi): 

1) Saskaņot Daugavpils, Jelgavas, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētu attīstības programmu 

investīciju plānus daļā par 5.5.1. specifisko atbalsta mērķi "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 

nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās 

projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai 

nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”  ar nosacījumu, ka līdz  2018. gada 31. 

janvārim pašvaldības iesniegs KM un RAKP sekretariātam precizētos attīstības programmas 

investīciju plānus, ņemot vērā KM atzinumos sniegtās norādes. 

2) Ņemot vērā iesniegtos Daugavpils, Jelgavas, Ventspils, Rīgas, Valmieras pilsētu investīciju 

plānus, noteikt ERAF virssaistību finansējuma un iznākuma rādītāju apmēru katrai nacionālas 

nozīmes attīstības centru pašvaldībai, atbilstoši protokollēmuma 2. pielikumam, ko nacionālās 

nozīmes centru pašvaldībām ievērot projektu iesniegumu atlasē. 

3) RAKP sekretariātam turpmāk ziņot par precizējumu veikšanu, t.sk. precizētos attīstības 

programmu investīciju plānus un projektu ideju aprakstus ievietot RAKP serverī. 
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IV. Par 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldību ēkās” finansējuma un iznākuma rādītāju sadalījumu starp 

nacionālas nozīmes attīstības centriem  

Ziņo: Raivis Bremšmits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas 

departamenta direktors 

 

 2017. gada 29. novembrī LLPA nosūtīja VARAM vēstuli Nr. 5-1/333 ar ierosinājumu 

papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu par 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” (turpmāk – 4.2.2. SAM) 1. atlases kārtas 

finansējuma un iznākuma rādītāju sadalījumu. 

 Ņemot vērā, ka republikas pilsētas izstrādā aktuālo tehnisko dokumentāciju 4.2.2. SAM 

ietvaros, kā arī plāno līdzfinansējumu šiem projektiem, atsevišķās pašvaldībās tiks veikti 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi citās ēkās, nekā sākotnēji tika plānots. Attiecīgi tiek 

izstrādāti aktuālie energoauditi, un plānots līdzfinansējums no pašvaldību budžeta, tāpēc šo izmaiņu 

rezultātā mainās sasniedzamie iznākuma rādītāji. 

 Saņemtajos Jelgavas un Daugavpils pilsētu attīstības programmu investīciju plānos 

paredzētie iznākuma rādītāji “Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums gadā” un 

“Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā” ir mazāki, nekā 2017. gada 25. janvāra RAKP sēdē 

apstiprinātie. Vienlaikus tie izpilda minimāli sasniedzamos rādītājus pret finansējuma apmēru, kā 

arī tiek ievēroti MK rīkojumā Nr. 709 noteiktie rādītāji republikas pilsētu grupai. 

 VARAM nav iebildumu pret rezultatīvo rādītāju samazināšanu Jelgavas un Daugavpils 

pilsētām 4.2.2. SAM ietvaros, un VARAM aicina apstiprināt jaunu finansējuma un rezultatīvo 

rādītāju sadalījumu 4.2.2. SAM ietvaros starp nacionālas nozīmes attīstības centriem. 

 

Reģionālās attīstības koordinācijas padome nolemj (vienbalsīgi): 

 

1) Saskaņot Jelgavas un Daugavpils pilsētu pašvaldību attīstības programmas investīciju plānus 

daļā par specifisko atbalsta mērķi 4.2.2. „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu pašvaldību ēkās”. 

2) Balstoties uz Jelgavas un Daugavpils pilsētu pašvaldību atkārtoti iesniegtajiem attīstības 

programmu investīciju plāniem, saskaņot jaunu finansējuma apjoma un rezultatīvo rādītāju 

sadalījumu nacionālas nozīmes attīstības centriem (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, 

Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera) specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. „Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros, atbilstoši protokola 3. 

pielikumam, ko nacionālās nozīmes centru pašvaldībām ievērot projektu iesniegumu atlasē. 

3) RAKP sekretariātam turpmāk ziņot par precizējumu veikšanu un precizētos pašvaldību 

attīstības programmu investīciju plānus un projektu ideju aprakstus ievietot RAKP serverī. 
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V. Dažādi 

Ziņo: Raivis Bremšmits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas 

departamenta direktors 

 

 R. Bremšmits informē, ka RAKP noteiktais un spēkā esošais  finansējuma un rezultātu 

sadalījums starp pašvaldībām, kā arī cita informācija par VARAM pārziņā esošajiem specifiskajiem 

atbalsta mērķiem ir pieejama VARAM tīmekļvietnē, sadaļā “Fondi un investīcijas”, “2014. – 2020. 

gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods”, “ Reģionālās attīstības koordinācijas padomes 

materiāli (lēmumi par finansējuma un rezultatīvo rādītāju sadalījumu starp pašvaldībām)”, saitē 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=25371  

 K. Lemberga interesējas par 5.6.2. SAM atlases nolikuma saskaņošanu - vai viena specifiskā 

atbalsta mērķa ietvaros var sludināt vairākas atlases kārtas. VARAM un Finanšu ministrijas 

pārstāvji (R. Timermanis, E. Bistere, B. Kņigins) skaidro, ka ITI atlasi parasti sludina par visu 

pieejamo finansējumu, taču vienojoties par katra projekta individuālo laika grafiku, iespējams 

īstenot atlasi vairākās kārtās. Notiek pārrunas par nolikuma saskaņošanas procesu un turpmāko ITI 

projektu vērtēšanas procesu. 

 

 Sēdi slēdz plkst. 14:30. 

 

Reģionālās attīstības koordinācijas padomes vadītāja vietā – 

VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors    R. Bremšmits 

 

Protokolēja          A. Ruperts 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=25371
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1. pielikums. 

 

Finansējuma apjoms un iznākuma rādītāji katrai republikas pilsētai 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros (saskaņā ar nacionālas 

nozīmes attīstības centru pašvaldību iesniegtajiem attīstības programmu investīciju plāniem) 
 

Pašvaldība 

Kopējais 

ERAF 

finansējuma 

apjoms 

Komersantu, kuri guvuši labumu no publisko 

investīciju projekta, nefinanšu investīcijas 

nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 

(faktiskajās cenās, euro) (DPP) 

Nodarbinātības 

pieaugums atbalstītajos 

uzņēmumos (pilnslodzes 

ekvivalents) (DP) 

Kopējā 

atjaunotā 

zemes 

platība (ha) 

(DP) 

Daugavpils 9 906 407 9 906 407 163 24 

Jelgava 8 012 974 8 012 974 131 19 

Jēkabpils 12 271 654 12 271 654 201 28,9 

Jūrmala 13 000 000 13 000 000 213 42 

Liepāja 16 305 323 16 305 323 276 38 

Rēzekne 11 910 759 11 910 759 195 28 

Rīga 7 932 727 7 932 727 130 19 

Valmiera 7 379 199 7 379 199 122 17,5 

Ventspils 8 599 394 8 599 394 141 20,2 

Kopā: 95 318 437 95 318 437 1572 236,6 
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2. pielikums. 

 

Finansējuma apjoms un iznākuma rādītāji Daugavpils, Jelgavas, Rīgas, Valmieras, Ventspils pilsētai 5.5.1.  specifiskā atbalsta 

mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās 

projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru 

pašvaldībās" ietvaros 

Pašvaldība 

ERAF 

virssaistību 

finansējums 

Atbalstīto dabas un 

kultūras mantojuma 

objektu skaits 

Jaunradīto pakalpojumu 

skaits atbalstītajos 

kultūras un dabas 

mantojuma objektos 

Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un 

tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais 

pieaugums, salīdzinot ar 2015. gadu 

Daugavpils 3 021 130 1 3 10 000 

Jelgava 5 304 043 2 4 12 000 

Rīga 2 419 222 1 1 30 000 

Valmiera 2 000 000 2 4 15 000 

Ventspils 12 175 121 3 12 86 000 

Kopā 24 919 516 9 24 153 000 
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3. pielikums 

 

Finansējuma apjoms un iznākuma rādītāji katrai republikas pilsētai 4.2.2.  specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldību ēkās” ietvaros (saskaņā ar nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību iesniegtajiem attīstības programmu 

investīciju plāniem) 

 

Pašvaldība 

Kopējais 

ERAF 

finansējuma 

apjoms 

Snieguma 

ietvara 

rezerve 

Rezultāta vērtība par DP/DPP finansējumu 

Primārās enerģijas gada patēriņa 

samazinājums gadā, kWh 

Siltumnīcefekta 

gāzu samazinājums 

gadā, tonnas 

Daugavpils 12 133 016 371 141 6 181 087,87 1352,95 

Jelgava 1 808 275 55 314 789 690 224,79 

Jēkabpils 1 419 136 43 410 620 127 156,42 

Jūrmala 2 752 211 84 188 1 530 429,25 510,05 

Liepāja 2 556 800 78 211 1 225 812,30 312 

Rēzekne 3 320 041 101 558 1 688 526,88 438,15 

Valmiera 1 310 086 40 075 572 954 145,12 

Rīga 6 000 000 183 536 2 702 049,31 681,57 

Kopā 31 299 565 957 432 15 310 676,61 3821,05 

 


