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Projekts 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 
 

 

2018. gada             Rīkojums Nr. 

Rīgā (prot. Nr.            . §) 

 

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" 

 

Izdarīt 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" (Latvijas 

Vēstnesis, 2015, 221. nr.; 2017, 126. nr.) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 2.2.
1
 apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

"2.2.
1
 5.5.1. specifiskajā atbalsta mērķī "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 

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

pakalpojumus" nacionālas nozīmes attīstības centriem paredzēt 25 858 232 euro 

(valsts budžeta virssaistību finansējums)  un palielināt kopējo specifiskā atbalsta 

mērķa finansējumu līdz 61 048 787 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda un  

valsts budžeta virssaistību finansējums);" 

 

2. Izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

"2.3.  5.6.2. specifiskajā atbalsta mērķī "Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām" nacionālas nozīmes attīstības centriem paredzēt 94 379 721 euro, 

tai skaitā papildus piešķirt 2 241 048 euro un palielināt kopējo specifiskā 

atbalsta mērķa finansējumu līdz 238 765 420 euro (Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda un valsts budžeta virssaistību finansējums);" 

 

3. Izteikt pielikuma II tabulu šādā redakcijā: 
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"II. Kopējie sasniedzamie rezultatīvie rādītāji nacionālas nozīmes attīstības centru grupai 
 

Nr. 

p. k. 

Specifiskais 

atbalsta 

mērķis/ 

pasākums 

Kopējais 

specifiskā 

atbalsta mērķa 

ERAF 

finansējums 

atbilstoši 

DP, euro 

Rezultāts; dokuments, kurā tas noteikts 

 (DP – darbības programma, 

DPP – darbības programmas papildinājums) 

Kopējais ERAF un 

virssaistību 

finansējuma apjoms 

nacionālas nozīmes 

attīstības centru 

projektiem ITI 

ietvaros, euro 

Tai skaitā ERAF 

pamatpiešķīrums, 

euro 

Rezultāta vērtība par 

DP/DPP apstiprināto 

finansējumu  

Tai skaitā 

virssaistības, 

 euro 

Rezultāta 

vērtība par 

piešķirtajām 

virssaistībām 

 

1. 3.3.1. 59 016 742 

Komersantu, kuri guvuši labumu no 

publisko investīciju projekta, nefinanšu 

investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro) 

(DPP) 16 114 183 10 911 633 

10 911 633 

5 202 550 

5 202 550 

Nodarbinātības pieaugums atbalstītajos 

uzņēmumos (pilnslodzes ekvivalents) (DP) 
179 85 

To komersantu skaits, kuri saņēmuši 

atbalstu (DP) 
34 17 

2. 4.2.2. 31 393 658 

Primārās enerģijas gada patēriņa 

samazinājums sabiedriskajās ēkās (DP), 

kwh/gadā 

31 299 565 15 696 829 

6 859 119 

15 602 736 

6 818 002 

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu 

samazinājums gadā (CO2 ekvivalenta 

tonnas) (DP) 

1 730 1 720 

No atjaunojamiem energoresursiem ražotā 

papildjauda 

Tiks uzkrātas 

faktiskās vērtības 

Tiks uzkrātas 

faktiskās 

vērtības 

3. 5.5.1. 35 190 555 

Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma 

objektu skaits 

25 858 232 0 

0 

25 858 232 

9 

Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma 

objektu un tūrisma objektu apmeklējumu 

skaita paredzamais pieaugums 

0 106 000 

Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos 

kultūras un dabas mantojuma objektos 
0 18 

4. 5.6.2. 236 524 372 
Komersantu, kuri guvuši labumu no 

publisko investīciju projekta, nefinanšu 
94 379 721 92 138 673 92 138 673 2 241 048 2 241 048 
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investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro) 

(DPP) 

Nodarbinātības pieaugums atbalstītajos 

uzņēmumos (pilnslodzes ekvivalents) 

(DPP) 

1 511 37 

Kopējā atjaunotā zemes platība (ha) (DP) 217 5 

To komersantu skaits, kuri saņēmuši 

atbalstu (DPP) 

Tiks uzkrātas 

faktiskās vērtības 

Tiks uzkrātas 

faktiskās 

vērtības 

5. 8.1.2. 138 866 813 

Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja 

modernizētajā infrastruktūrā (izglītojamo 

skaits) (DP) 

62 70 44 34 58 60 90 00 22 800 4 095 434 1 606 

6. 8.1.3. 88 591 148 

Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja 

atbalstītajā profesionālās izglītības 

infrastruktūrā (izglītojamo skaits) (DPP) 

5 233 677 5 233 677 Ne mazāk kā 634
3
 

Nav 

attiecināms 
Nav attiecināms 

7. 9.3.1.1.
4
 37 775 681 

Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē (DP) 

13 450 032 13 450 032 

223  

Nav 

attiecināms 

Nav attiecināms 

Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits 

sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai 

personām ar garīga rakstura traucējumiem 

(DP) 

715  Nav attiecināms 

" 

Ministru prezidents Māris Kučinskis 

 

Vides aizsardzības un  

reģionālās attīstības ministrs  Kaspars Gerhards 
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A.Ruperts, 66016727 

aksels.ruperts@varam.gov.lv  


