
Par plānošanas reģionu 
darbības uzlabošanu



Pārvaldības modelis (1)

Netiek veidotas vēlētas
otrā līmeņa pašvaldības 
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Sadarbības modelis pašvaldībām un valstij:

• Reģiona attīstības padome (RAP) ir koleģiāla
institūcija, kura darbojas uz likuma pamata

✓Sastāv no reģiona pašvaldību pārstāvjiem un
proporcionāla skaita ieceltu attiecīgo ministriju
pārstāvjiem

✓ Lēmumu pieņemšanā (balsošanā) balsu skaits
sadalās 50% uz 50% starp pašvaldību un ministriju
pārstāvjiem

✓ Pašvaldību starpā balsu vērtība tiek diferencēta
pēc iedzīvotāju skaita

• Pašvaldību un valsts finansiāla līdzdalība
(plānošanas reģionu + jauno funkciju finansējums)
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Pārvaldības modelis (2)
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Reģioni un pašvaldības 
kā attīstības virzītājs

Pakalpojumu efektivitāte
Uzņēmējdarbības vide 

reģionos

Demogrāfija
Pašvaldību 

administrācijas 
efektivitāte
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Reģionālā politika 2021-2027.gadam

Vietas 
sagatavošana 

un 
produktivitāte

Cilvēkkapitāls

Pakalpojumu 
efektivitāte 
atbilstoši 

demogrāfijai

Sasniedzamība 
un dzīves vide

Reģionālais mērogs

ES fondi 
1042 milj. 

euro



• Pieeja (ES fondi uzņēmējdarbībai + 

pakalpojumiem + kapacitātei = 932 934 
571 euro)

– Reģionālās attīstības atšķirības 
– IKP kritērijs un tematiskā 
koncentrācija mazāk attīstītajiem 
reģioniem

– Konkurētspējīgākie projekti –
pašvaldībām reģionālā mēroga 
konkurss (70% finansējuma)

– Mērķteritorijas – finansējums 
reģionālā mēroga projektiem (30% 
finansējuma)

Kopējais 
finansējums

Reģionālās attīstības 
atšķirības –

reģionāls sadalījums 
pēc IKP

70%
pašvaldības -

konkurss

30%
reģionālās 

programmas
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Reģionālais atbalsta modelis

*Atbalsts bērnudārziem + viedajām 
pašvaldībām nav iekļauts



Iespējamie varianti NUTS 2 
un/vai NUTS 3

Precizēts Rīgas reģions:
• Tukums : Kurzeme vai Vidzeme
• Vidzemē + Limbaži + Ogre

6

Rīgas reģions
NUTS 2 = NUTS 3

NUTS regulas 2.panta 
3.punkts: …. atsevišķas 
teritoriālās vienības var 
klasificēt vairākos NUTS 

līmeņos



Plānotā rīcība

• Novembris-decembris 2019 - VARAM ziņojums Nr.1 MK ar 
uzdevumu ministrijām izvērtēt kompetences vai no funkcijām 
izrietošu uzdevumu un finansējuma nodošanu reģioniem

• Janvāris 2020 – ministriju iesniegtā informācija - sākotnējais 
priekšlikums 

• Janvāris – marts 2020 diskusijas ar nozaru ministrijām, 
plānošanas reģioniem, LPS, LLPA u.c.

• Jūnijs 2020 – VARAM ziņojums Nr.2 MK par:

o Reģionu darbības uzlabošanu

o NUTS klasifikatora izmaiņām

• Jūnijs 2020 - VARAM sagatavo grozījumus Reģionālās attīstības 

likumā

• Decembris 2020 - par NUTS  EM/CSP sagatavo normatīvos 

aktus NUTS 2 izmaiņām
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Par investīciju programmu autoceļu 
attīstībai ATR kontekstā I

~800 km valsts reģionālo un vietējo autoceļu, kuru pārbūve un 
atjaunošana ir prioritāra  administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanai - nepieciešami ~300 milj. euro

Kritēriji:

• šī brīža novadu pašvaldību administratīvo centru sasniedzamība
ar plānotā novada iespējamo administratīvo centru pēc 
administratīvi teritoriālās reformas un administratīvā centra 
sasniedzamība novados, kuru administratīvās teritorijas nav 
plānots grozīt

• autoceļa seguma stāvoklis (slikts, ļoti slikts)

• vidējā diennakts satiksmes intensitāte

• funkcionālās izmantošanas nozīme saistībā ar nozaru 
reformām
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Par investīciju programmu autoceļu 
attīstībai ATR kontekstā II

Ministru kabineta  05.11.2019.  lēmums:

1. VARAM sadarbībā ar SaM izstrādāt jaunu prioritāro 
pasākumu 2021.-2023.gadam “Investīciju programma 
autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanai” un iesniegt atbildīgajām institūcijām 
2021.gada valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta 
ietvara 2021., 2022. un 2023.gadam sagatavošanas un 
izskatīšanas procesā

2. Pēc finansējuma saņemšanas VARAM sadarbībā ar SaM, 
valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”, 
plānošanas reģioniem un LPS sagatavot aktuālu 
sarakstu ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts 
reģionālo un vietējo autoceļu posmiem
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Paldies!


