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Dokumentā lietotie saīsinājumi
CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija
EKPI – Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments
EM – Ekonomikas ministrija
ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds
ES - Eiropas Savienība
ESF – Eiropas sociālais fonds
IKP - Iekšzemes kopprodukts
LIZ – lauksaimniecībā izmantojamā zeme
LPS – Latvijas Pašvaldību savienība
LR – Latvijas Republika
MK – Ministru kabinets
NAP – Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013. gadam
NĪVKRIS – nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma
PVIS – pašvaldību vienotās informācijas sistēma
RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
RAUNS – reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēma
VASAB – Vīzijas un stratēģijas ap Baltijas jūru
VMIS – vienotā migrācijas informācijas sistēma
VRAA – Valsts aģentūra „Valsts reģionālās attīstības aģentūra”
VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
VZD – Valsts zemes dienests
Ls – Latvijas valsts valūta (lats)
milj. – miljons
tūkst. – tūkstotis
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Ievads
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk – RAPLM) darbības
stratēģija 2008. – 2010. gadam (turpmāk - Stratēģija) ir RAPLM vidēja termiņa darbības
plānošanas dokuments, kurā atspoguļoti RAPLM mērķi, darbības virzieni, to īstenošanas
programmas un nepieciešamais finansējums.
Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikā pieņemtajiem valsts attīstības
plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem.
Stratēģija ietver RAPLM līdzšinējās darbības vides un spēju novērtējumu, misijas,
izvirzīto darbības virzienu vidēja termiņa mērķu definējumu un rīcības plānu šo mērķu
sasniegšanai. Rīcības plāns un uz to attiecinātais finansējums ir veidots atbilstoši budžeta
programmu izstrādes principam. Katrai budžeta programmai ir mērķis, kas pamato
programmas realizācijas nepieciešamību, un ir noteikti ietekmes (politikas rezultātu) rādītāji
un darbības rezultātu rādītāji, kas raksturo mērķa sasniegšanas izpildi (A scenārijs). Budžeta
programmu ietvaros ir izvirzītas jaunas politikas iniciatīvas Stratēģijas periodam (to ietekme
uz darbības un/vai politikas rādītājiem atspoguļota katru gadu kā B scenārijs). Programmas
ietvaros pamatota programmas īstenošanai nepieciešamo administratīvo spēju
pilnveidošana, izskaidrota sistēma un instrumenti, kas nodrošinās programmas īstenošanu.
Budžeta programmas veidotas atbilstoši darbības virzieniem un to mērķiem,
atsevišķu budžeta programmu ietvaros izdalītas apakšprogrammas tikai budžeta plānošanas
un kontroles nepieciešamībai. Tādējādi tās uztveramas kā instruments izvirzītās politikas
sasniegšanai, nevis kā patstāvīga rīcības plāna sastāvdaļa.
Vienkopus atspoguļojot RAPLM vidēja termiņa darbības mērķus un rīcības plānu
(programmas) šo mērķu sasniegšanai, Stratēģija nodrošina RAPLM kompetences jomu
politikas plānošanas dokumentu un to īstenošanas pasākumu sasaisti ar pieejamo un
nepieciešamo budžeta finansējumu.
Stratēģiju izstrādāja RAPLM īpaši šim mērķim izveidota Stratēģijas vadības grupa
valsts sekretāres L.Straujumas vadībā, piedaloties visiem valsts sekretāres vietniekiem un
RAPLM pamatstruktūrvienību vadītājiem. Stratēģijas apkopošanu vadīja un tehnisko
sagatavošanu nodrošināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Edo Consult” speciālisti.
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1. Informatīvā daļa
1.1. Ministrijas mandāts, misija un vērtības
1.1.1. Mandāts
Saskaņā ar RAPLM nolikumu1, spēkā esošajām tiesību normām un valdības īstenoto
politiku RAPLM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde reģionālās politikas, pašvaldību darbības
pārraudzības, attīstības koordinācijas un telpiskās plānošanas politikas jomās (turpmāk kompetences jomas).
RAPLM kompetencē ir:
1) piedalīties valsts attīstības, zeme politikas, reģionālās politikas un telpiskās
plānošanas politikas izstrādāšanā
2) koordinēt un uzraudzīt reģionālās politikas un telpiskās plānošanas politikas
īstenošanu;
3) pārraudzīt likumos un citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi
pašvaldību darbības jomā, virzīt pašvaldību attīstību un pašvaldību reformas
ieviešanu;
4) organizēt un koordinēt likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu reģionālās
politikas, telpiskās plānošanas politikas un pašvaldību darbības un attīstības jomā.

1.1.2. Misija
RAPLM misija ir organizēt priekšnosacījumu izstrādi un uzraudzīt to īstenošanu, lai
Latvija attīstītos kā ilgtspējīga, produktīva un pievilcīga dzīves telpa tās iedzīvotājiem,
izmantojot katra reģiona īpašo attīstības potenciālu.

1.1.3. Vērtības
RAPLM darbība balstās uz šādām pamatvērtībām:
1)

plašs un komplekss skatījums;

2)

skaidri definēti mērķi un principi to sasniegšanai;

3)

elastīga pieeja;

4)

atvērtība dialogam.

Mūsu spēks ir mūsu cilvēkos – pieredze un vēlme strādāt rezultātu sasniegšanai;
profesionāla un radoša pieeja risinājumu meklēšanā – un mūsu sadarbības partneros –
pašvaldībās, plānošanas reģionos, Latvijas Pašvaldību savienībā, citās nevalstiskās
organizācijās un ministrijās, kuru atbalsts un izpratne mums ir svarīgi.

1.2. Ministrijas darbības vides izvērtējums
RAPLM savā darbībā nodrošina valdības mērķu un uzdevumu realizāciju RAPLM
kompetences jomās. RAPLM noteiktās prioritātes izriet no valsts uzņemtajām

1

MK 04.02.2003. noteikumi nr. 56 „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums”
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starptautiskajām saistībām, valsts politiskajām nostādnēm un situācijas RAPLM
kompetences jomās.
Stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar valsts ilgtermiņa izaugsmes mērķi, kas izvirzīts
Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Saeimas apstiprinātajā ilgtermiņa konceptuālajā
dokumentā „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” un 2006.gada 4.jūlijā
Ministru kabinetā (turpmāk – MK) apstiprinātajā Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.
– 2013.gadam (turpmāk – NAP) definētajām prioritātēm. Izaugsmes veicināšana reģionos,
kas ietilpst RAPLM kompetencē, NAP izvirzīta kā viens no valsts izaugsmes
pamatnosacījumiem.
Turklāt, saskaņā ar valdības deklarācijā definētajiem uzdevumiem un RAPLM
kompetenci, tai jānodrošina, ka valsts pārvalde, reģioni un pašvaldības, nevalstiskais un
privātais sektors darbojas kā partneri, īstenojot NAP izstrādes un sabiedriskās apspriešanas
gaitā panākto principiālo vienošanos starp politiķiem, zinātniekiem un sabiedrību par valsts
attīstības galvenajiem virzieniem un risināmajiem uzdevumiem tuvākajos 7 gados.
Augstākminētais noteic, ka RAPLM darbības joma ir horizontāla rakstura, tā aptver
darbības visas valsts teritorijas attīstības veicināšanai, kas paredz ciešu sadarbību ar nozaru
politiku veidotājiem un īstenotājiem visos pārvaldes līmeņos.
Izvirzot savas darbības prioritātes Stratēģijai, izvērtēta un ņemta vērā esošās valsts,
tās reģionu attīstības tendences un būtiskākās attīstības problēmas:
1. Nozīmīgas sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības valsts un reģionu līmenī:
1) Neskatoties uz straujajiem izaugsmes tempiem pēdējos gados, Latvijā IKP uz vienu
iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes joprojām veido tikai 52.3% no ES vidējā
līmeņa 2006. gadā (Eurostat prognoze), kas norāda uz ievērojamu Latvijas attīstības
līmeņa atpalicību;
2) Būtiskas sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības pastāv arī starp Latvijas
reģioniem, īpaši starp Rīgu un pārējiem reģioniem,. 2004. gadā Rīgas reģiona
īpatsvars veidoja 67.8% no valsts kopējā IKP vērtības, kas rēķinot uz vienu
iedzīvotāju, par 43% pārsniedz valsts vidējo līmeni. Pārējos reģionos IKP uz vienu
iedzīvotāju ir zem vidējā valsts līmeņa, Kurzemes reģionā veidojot 88%, Vidzemes
reģionā – 60%, Zemgales reģionā – 52%, bet Latgales reģionā – tikai 46% no valsts
vidējā līmeņa.
2. Nepilnības valsts ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas sistēmā:
1) Vienotas valsts ilgtermiņa attīstības stratēģijas trūkums/ neesamība;
2) Valsts pārvaldes iestāžu kompetenču pārklāšanās starpnozaru jautājumu risināšanā,
piemēram zemes politika, un līdz ar to vienotas politikas trūkums;
3) Salīdzinoši neilga reģionālās politikas īstenošanas pieredze, kā rezultātā nozaru
politikās ne vienmēr ievērotas reģionālās attīstības prioritātes;
4) Valsts, reģionālā un vietējā līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības
plānošanas procesa un prioritāšu savstarpējās saskaņotības trūkums.
3. Sadrumstalota pārvalde vietējo pašvaldību līmenī:
1) Krasi atšķirīgs iedzīvotāju skaits pašvaldībās un liels mazo pašvaldību skaits (73%
pašvaldību iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2000), kas neveicina pašvaldību
izaugsmi un ierobežo iespējas kvalitatīvi pildīt savas funkcijas, rezultātā ir izteiktas
atšķirības starp dažādām teritoriālām vienībām vietējo pašvaldību līmenī.
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2) Nepilnīga normatīvo aktu bāze pašvaldību lietu jautājumos un zema pašvaldību
kompetence dažādu jautājumu risināšanā.
Iespējas un nepieciešamais finansējums no situācijas analīzes izrietošo problēmu
risināšanai sniegts stratēģijas īstenošanas programmu daļā.

1.3. Ministrijas spēju izvērtējums
Laika posmā no RAPLM izveidošanas 2003. gadā līdz 2007.gadam akcentējami šādi
RAPLM un tās pārraudzības iestāžu darbības sasniegumi:
1) izstrādāts NAP un sagatavota uzraudzības sistēma/modelis. NAP ir vidēja termiņa
attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka valsts stratēģisko mērķi, attīstības
prioritātes un risināmos uzdevumus valsts izaugsmes nodrošināšanai. Darbs pie
NAP aizsākās 2004.gadā vidū, LR Ministru kabinets to apstiprināja 2006.gada
4.jūlijā;
2) izstrādātas Reģionālās politikas pamatnostādnes. Šis dokuments noteic valsts
reģionālo politiku turpmākajiem 10 gadiem. Līdzīgi kā ES līmenī, arī valstī par
svarīgāko reģionālās attīstības problēmu ir noteikta valsts teritorijas nevienmērīga
attīstība – ievērojamas un nelabvēlīgas attīstības atšķirības starp tās reģioniem;
3) izveidoti pieci plānošanas reģioni kā atvasinātas publiskas personas un radīti
priekšnoteikumi/ instrumenti, lai sekmētu saskaņotību starp reģionu un nozaru
attīstības prioritātēm;
4) uzsākta reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas (RAUNS) –
izstrāde un ieviešana. RAUNS ietvaros uzkrātie dati nodrošinās teritoriju analīzes
iespējas, kas kalpos par pamatu politiku ietekmes uz valsts teritoriju attīstību
novērtēšanai un politisku lēmumu pieņemšanai reģionālās politikas izstrādes un
īstenošanas procesā;
5) nodrošināta ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gadam programmēšanas dokumentu atbilstības izvērtēšana atbilstoši NAP uzstādījumiem
un reģionālās politikas mērķim (teritoriju līdzsvarota attīstība). Nodrošināts, ka
plānošanas periodā no 2007.-2013. gadam RAPLM pildīs starpniekinstitūciju
funkcijas, ieviešot atsevišķas ES struktūrfondu atbalsta aktivitātes. Nodrošināta arī
citu atbalsta instrumentu (atbalsts īpaši atbalstāmām teritorijām, Phare programma,
INTERREG III, Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments) ieviešana un
uzraudzība;
6) panākts, ka 2006.gadā visas pašvaldības un plānošanas reģioni ir uzsākuši teritorijas
plānojuma izstrādi, veikta izstrādāto teritorijas plānojumu un detālplānojumu
izvērtēšana;
7) nodrošināta veiksmīga līdzdalība Baltijas jūras reģiona plānošanas sadarbībā, par ko
liecina lēmums no 2007. gada uz Rīgu pārcelt VASAB sekretariātu;
8) nodrošināta administratīvi teritoriālās reformas virzība. Ministru kabinetā
apstiprināts administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts. Kopš reformas sākuma
kopumā izveidoti 35 novadi. Reforma jāpabeidz līdz 2009. gadam;
9) nodrošināta pašvaldību vienotās informācijas sistēmas (PVIS) ieviešana, uzturēšana
un attīstības darbu vadīšana, kā arī īstenojot ERAF finansēto projektu “Pašvaldību
e-pārvaldes bāzes izveide”, pašvaldību attīstības jomā veicināta ar informācijas un
komunikācijas tehnoloģijām saistītu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas
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infrastruktūras attīstība, datu apmaiņa ar citām valsts nozīmes informācijas
sistēmām (Iedzīvotāju reģistru, Vienoto migrācijas informācijas sistēmu (VMIS),
Adrešu reģistru, VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu
(NĪVKRIS), VZD sagatavotajiem Nodokļu objektu sarakstiem (NOS)). RAPLM
centrālo datu centru uz 01.02. 2007. izmanto 156 pašvaldības. Sīkāk sistēmas
funkcionalitāte skaidrota stratēģijas 2.5.1. daļā.
10) Izveidots pašvaldību saistošo noteikumu reģistrs, veicot pašvaldību darbības
pārraudzību, nodrošināta likumos un citos normatīvajos aktos pašvaldībām noteikto
uzdevumu izpildes kontrole, izstrādāta virkne metodisko materiālu.
RAPLM šobrīd ir trīspadsmit departamenti un viena pastāvīga nodaļa (skat. 1. att.).
Politikas veidošanas, īstenošanas un uzraudzības funkcijas RAPLM kompetences
jomās realizē 8 departamenti: Ilgtermiņa attīstības un plānošanas departaments, Vidēja
termiņa attīstības plānošanas departaments, Attīstības instrumentu departaments, Attīstības
plānošanas uzraudzības departaments, Pašvaldību attīstības departaments, Pašvaldību
darbības analīzes un metodoloģijas departaments, Pašvaldību informatizācijas departaments,
Teritorijas plānojumu departaments. Pārējie 5 departamenti un 1 patstāvīgā nodaļa:
Juridiskais departaments, Administratīvais departaments, Finanšu departaments, Personāla
vadības departaments, Audita departaments un Komunikācijas nodaļa nodrošina RAPLM
darbību kopumā, veicot atbalsta funkcijas.
Par reģionālās attīstības politikas īstenošanu atbildīga RAPLM pakļautībā esošā
Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Valsts un reģionālās politikas plānošanas un īstenošanas procesā iesaistīti pieci
plānošanas reģioni: Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas.

1. attēls. RAPLM organizatoriskās pārvaldes shēma
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1.4. Darbības virzieni un programmas
Darbības vides faktoru ietekmē un pieejamo resursu ietvaros RAPLM savu funkciju
izpildi un izvirzītās misijas sasniegšanu nodrošinās, īstenojot četrus darbības virzienus.
1.4.1. Valsts un reģionālās attīstības politiku veidošanas koordinēšana
Darbības virziena mērķis - koordinēt valsts, reģionālās un starpnozaru sfēru
ilgtermiņa un vidēja termiņa politiku izstrādi atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai un Nacionālajam attīstības plānam, nodrošinot to savstarpēju saskaņotību
vienotas valsts attīstības plānošanas sistēmas ietvaros.
Darbības virziens tiks īstenots ar budžeta programmu un tai pakārtotajām
apakšprogrammām:
1) Atbalsts plānošanas reģioniem:
i Latgales plānošanas reģions;
ii Vidzemes plānošanas reģions;
iii
Kurzemes plānošanas reģions;
iv Zemgales plānošanas reģions;
v Rīgas plānošanas reģions.
1.4.2. Reģionālās attīstības politikas īstenošana un uzraudzība
Darbības virziena mērķis - īstenot reģionālās attīstības politiku, izveidot efektīvu tās
īstenošanas mehānismu un uzraudzīt reģionālās attīstības principu ievērošanu nozaru
attīstības politikās, tādējādi veicinot līdzsvarotu Latvijas reģionu attīstību.
Darbības virziens tiks īstenots ar budžeta programmām un tām pakārtotām
apakšprogrammām2:
1) Valsts reģionālās politikas īstenošana:
i Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
ii Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība;
2) Teritoriālā sadarbība:
i Eiropas Kopienas iniciatīva „INTERREG”;
ii Eiropas teritoriālā sadarbība;
3) Norvēģijas finanšu instrumenta izmantošana:
i Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums;
ii Atmaksa valsts pamatbudžetā.
1.4.3. Pašvaldību attīstība un pārraudzība
Darbības virziena mērķis - Virzīt rīcībspējīgu pašvaldību attīstību un pārraudzīt to
darbību, saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem tādējādi veicinot pašvaldību
pakalpojumu pieejamību un to kvalitātes izaugsmi visā Latvijas teritorijā un iedzīvotāju
līdzdalību savas teritorijas attīstībā.
Darbības virziens tiks īstenots ar budžeta programmām un tām pakārtotām
apakšprogrammām:
1) Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti:
2

Daļēji virziena ietvaros paredzēto darbību finansēšanu nodrošina budžeta programmas „Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansētie reģionālās attīstības atbalsta instrumenti”.
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i Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai;
ii Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem;
iii
Dotācijas pašvaldībām Administratīvi teritoriālās reformas likuma
izpildei;
iv Mērķdotācija pašvaldību apvienošanas projektu sagatavošanai;
v Pašvaldību vienotas informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana;
vi Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai;
vii
Dotācija LPS pārstāvniecībai Briselē.
2) Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie reģionālās attīstības atbalsta
instrumenti:
i Eiropas reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013. g. finansējums;
ii Eiropas Sociālā fonda 2007. – 2013. g. finansējums.
1.4.4. Pārvaldības spēju attīstība
Darbības virziena mērķis - efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt RAPLM darbības
stratēģijas plānošanu un īstenošanu.
Darbības virziens tiks īstenots ar budžeta programmu:*3
1) Politiku veidošana un vadība.

1.5. Stratēģijas ietekmes novērtēšana un īstenošanas uzraudzība
1.5.1. Makroekonomiskās ietekmes rādītāji
Nr.p.
k.

Rādītājs

1.

IKP uz vienu iedzīvotāju, PPS vienībās, % pret ES vidējo līmeni

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Sasniedzamie rezultāti pa gadiem
2005.

2008.

2009.

2010.

48,6

58,0

60,3

62,1

48,16
63,18
51,00
88,00
147,15
61

48,41
64,10
51,00
88,00
148,22
62

50,00
65,04
51,00
88,00
149,30
63

49,27
61,84
55,90
56,44
64,79

49,91
63,62
56,31
56,76
65,93

50,56
65,45
56,72
57,07
67,08

IKP uz vienu iedzīvotāju reģionos, % pret vidējo rādītāju valstī
Latgales plānošanas reģions
46,46*
Vidzemes plānošanas reģions
59,61*
Zemgales plānošanas reģions
51,71*
Kurzemes plānošanas reģions
88,41*
Rīgas plānošanas reģions
142,96*
Nodarbinātības līmenis valstī, % (vecuma grupā no 15-74 g.)
57,7
Nodarbinātības līmenis reģionos, % (vecuma grupā no 15-74 gadiem)
Latgales plānošanas reģions
47,4
Vidzemes plānošanas reģions
56,8
Zemgales plānošanas reģions
54,7
Kurzemes plānošanas reģions
55,5
Rīgas plānošanas reģions
61,5

5.
Teritorijas attīstības indekss**
5.1.
Latgales plānošanas reģions
-1,346
-1,392
-1,408
-1,394
5.2.
Vidzemes plānošanas reģions
-0,877
-0,939
-0,960
-0,951
5.3.
Zemgales plānošanas reģions
-0,590
-0,554
-0,542
-0,531
5.4.
Kurzemes plānošanas reģions
-0,431
-0,535
-0,575
-0,570
5.5.
Rīgas plānošanas reģions
1,003
1,057
1,075
1,094
* informācija par 2004. gadu
Fakta rādītāju avots: Eurostat, CSP un VRAA;
Prognožu avots: VRAA; RAPLM, balstoties uz Eurostat un CSP informāciju
** Teritoriju attīstības indekss tiek aprēķināts ik gadu pēc vienotas metodes. Tā aprēķināšanai plānošanas reģionu dalījumā tiek
izmantoti šādi rādītāji un to nozīmes svari: IKP (0,3), nefinanšu investīcijas uz 1.iedz. (0,1), ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz

3

Budžeta programmā „Politiku veidošana un vadība” ietvertais finansējums daļēji piedalās visu darbības
virzienu īstenošanā.
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1000 iedz. (0,1), bezdarba līmenis (0,15), iedz. ienākuma nodoklis uz 1 iedz. (0,1), demogrāfiskā slodzes līmenis (0,1), patstāvīgo
iedzīvotāju skaita izmaiņas (0,1), iedzīvotāju blīvums uz 1km2 (0,05).

1.5.2. Pārskata sniegšana un uzraudzība
Stratēģiju plānots aktualizēt katru gadu budžeta plānošanas procesā. Stratēģija tiks
realizēta ar RAPLM un tās pārraudzībā esošo institūciju ikgadējo darba plānu starpniecību. ,
Savukārt kā pārskata sniegšanas instrumenti tiks izmantoti pārskati par darba plānu izpildi,
gada publiskie pārskati un ikgadējie ziņojumi MK par piešķirto valsts budžeta līdzekļu
izlietojumu.
Izvirzītie makroekonomiskās ietekmes rādītāji un to izpildes līmenis tiks analizēts,
veicot kopējo Stratēģijas īstenošanas novērtēšanu. Novērtēšanas rezultāti tiks ņemti vērā,
plānojot turpmāko RAPLM darbības attīstību.
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2. Stratēģijas īstenošanas programmu daļa
2.1. Atbalsts plānošanas reģioniem
2.1.1. Situācijas raksturojums
Lai papildus valsts un vietējās pārvaldes līmenim stiprinātu un attīstītu reģionālās
pārvaldes līmeni Latvijā, kā arī, lai nodrošinātu reģionālo interešu pārstāvniecību valsts un
nozaru ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanā, ir izveidoti pieci – Kurzemes,
Zemgales, Rīgas, Vidzemes un Latgales plānošanas reģioni. Saskaņā ar Reģionālās
attīstības likumu plānošanas reģioni ir atvasinātas publiskas personas, kuras nodrošina
attiecīgā reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes
iestāžu sadarbību reģiona līmenī. RAPLM kompetencē ir veicināt plānošanas reģionu
attīstību, lai tie kļūtu par spēcīgiem partneriem Latvijas reģionālās politikas veidošanā un
īstenošanā.
Plānošanas reģiona kompetencē ir nodrošināt:
1) reģiona attīstības plānošanu, nosakot reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos
pamatprincipus, mērķus un prioritātes;
2) reģiona attīstības koordināciju, t.sk. koordinēt un veicināt plānošanas reģiona
reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un
novērtēšanu;
3) pašvaldību un citu valsts iestāžu sadarbību, t.sk. nodrošinot attiecīgo institūciju
sadarbību reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā.
Papildus minētajam RAPLM ir ierosinājusi vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu
un detālplānojumu izvērtēšanas kompetenci nodot plānošanas reģioniem, par ko pieņemts
MK protokollēmums.
Atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas virzībai un
tās rezultātiem,
reorganizējot rajona pašvaldības un nododot daļu tā funkcijas plānošanas reģioniem, pēc
2009.gada tiek plānots paplašināt plānošanas reģioniem funkcijas.
Īstenojot Reģionālās attīstības likumā (21.03.2002.) noteiktās funkcijas plānošanas
reģioni savā darbībā ir sasnieguši vairākus būtiskus rezultātus:
1) izstrādājuši plānošanas reģionu teritoriju plānojumus;
2) izstrādājuši vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus (izņemot Kurzemes
plānošanas reģionu);
3) izveidojuši plānošanas reģionu administrācijas, kas nodrošina lielāko daļu likumā
noteikto funkciju izpildi;
4) izveidojuši sadarbības komisijas ar mērķi nodrošināt koordināciju un sadarbību ar
nacionālā līmeņa institūcijām;
5) snieguši atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un
plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību;
6) nodrošinājuši reģionālo projektu ieviešanu.
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Galvenā problēma, kas līdz šim kavējusi efektīvu plānošanas reģionu funkciju
izpildi, kā arī var kļūt par draudu likumā noteikto funkciju izpildei nākotnē, ir zemā
plānošanas reģionu kapacitāte. Tās rezultātā:
1) netiek nodrošināts integrēts skatījums uz teritoriju attīstību, ko raksturo pašvaldību
sadarbības trūkums attīstības plānošanas procesā;
2) vērojams attīstības plānotāju trūkums, tā rezultātā izstrādāto vietējo pašvaldību
teritoriju un attīstības plānošanas dokumentu apjoms un kvalitāte nav pietiekama;
3) reģionālās un vietējās pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā
sasaiste ir vāja, kā arī netiek nodrošināta sasaiste ar nacionālajā līmenī definētajām
valsts attīstības prioritātēm.
Neparedzot
nostiprināšanai:

papildus

finansējumu

plānošanas

reģionu

resursu

kapacitātes

1) būs apdraudēta plānošanas reģionu iespēja kļūt par spēcīgiem partneriem gan valsts,
gan pašvaldību līmeņa iestādēm, un tādējādi netiks nodrošināta koordinēta un
ilgtspējīga rīcībpolitiku plānošana un īstenošana;
2) netiks veicināta un attīstīta sadarbība struktūrfondu un citu svarīgu atbalsta līdzekļu
apguves procesā ar atbildīgajām nacionālā līmeņa pārvaldes iestādēm;
3) būs apdraudēta kvalitatīva pašvaldību teritoriju plānojumu un detālplānojumu
izvērtēšana pēc kompetences nodošanas no RAPLM plānošanas reģioniem.

2.1.2. Politikas dokumenti un normatīvie akti
Politikas dokumenti:
1) Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013.gadam (MK 2006.gada 4.jūlija
noteikumi Nr.564);
2) Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005. – 2008.gadam (apstiprināta ar MK
2005.gada 19.oktobra rīkojumu Nr. 684)
3) Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK
2006.gada 18.septembra rīkojumu Nr.705)
4) Reģionālās politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK 2004.gada 2.aprīļa
rīkojumu Nr.198)
LR likumi:
1) Reģionālās attīstības likums;
2) Teritorijas plānošanas likums.

2.1.3. Programmas mērķi un vadlīnijas to sasniegšanai
Programmas mērķis ir stiprināt plānošanas reģionu statusu un lomu politikas
veidošanas un īstenošanas procesā:
1) veicinot plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu kvalitatīvu izstrādi,
nodrošinot to sasaisti ar nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem,
2) attīstot sadarbību struktūrfondu un citu svarīgu atbalsta līdzekļu apguves procesā ar
atbildīgajām nacionālā līmeņa pārvaldes iestādēm,
3) nodrošinot pašvaldību teritoriju plānojumu un detālplānojumu kvalitatīvu
izvērtēšanu pēc kompetences nodošanas no RAPLM plānošanas reģioniem.
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Mērķa sasniegšnai paredzēts stiprināt plānošanas reģionu resursu kapacitāti.

2.1.4. Gaidāmie politikas rezultāti vidējam termiņam
Nr.
p.k.

Politikas rezultāts
2007.

1.

Nodrošināta nozaru attīstības plānošanas dokumentu
saskaņotība reģionālajā un nacionālajā līmenī, %

0

Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
2008.
2009.

2010.

A

B

A

B

A

B

20

30

60

70

100

100

2.1.5. Gaidāmie darbības rezultāti
Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
Nr.
p.k.

Darbības rezultāts

Plānošanas reģionu sniegtie atzinumi par vietējo
pašvaldību teritoriju plānojumiem
Izstrādāti plānošanas reģionu attīstības plānošanas
dokumenti un grozījumi tajos, skaits
Organizētas plānošanas reģionu sadarbības komisiju sēdes,
skaits
Samazināta kadru mainība, % pret iepriekšējo gadu

1.
2.
3.
4.

2008

2009

2010

2007
A

B

A

B

A

B

0

0

75

0

125

0

125

4

0

2

0

7

0

1

20

20

20

20

20

20

20

0

0

2

0

2

0

2

2.1.6. Jaunās politikas iniciatīvas4
Nepieciešamais papildu finansējums
pa gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010
1 657
1157
1153
2. Plānošanas reģionu administratīvās kapacitātes stiprināšana
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Jaunā politikas iniciatīva

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013. (MK 2006.gada 4.jūlija noteikumi Nr.564);
Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK 2006.gada 18.septembra rīkojumu Nr.705);

Latvijas nacionālās Lisabonas programmas 2005 – 2008 gadam (apstiprinātas ar MK 2005.gada 19.oktobra
rīkojumu Nr.684);
Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra protokollēmuma Nr. 10, 30§ „Par plānošanas reģionu un Vidzemes plānošanas
reģiona attīstības perspektīvām”.
Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un galvenie plānotie pasākumi
Mērķis:
Stiprināt plānošanas reģionu kapacitāti tai uzticēto funkciju realizācijai, lai nodrošinātu kvalitatīvu ilgtermiņa attīstības
plānošanas dokumentu – teritorijas plānojumu – un detālplānojumu izvērtēšanu un sekmētu komercdarbības attīstību
plānošanas reģionos.
Plānotie pasākumi:
1. Plānošanas reģionu administratīvās kapacitātes paaugstināšana - teritorijas plānotāju un uzņēmējdarbības konsultantu
piesaiste plānošanas reģionos;
2. Ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu – teritorijas plānojumu – un detālplānojumu izvērtēšana.
3. Sadarbības komisijas lomas stiprināšana, lai veicinātu nacionālā un reģionālā līmeņa sadarbību attīstības plānošanas
procesā un attīstības prioritāšu definēšanā, nodrošinot koordinētu un ilgtspējīgu rīcībpolitikas plānošanu un īstenošanu.
4. Apvienoto sanāksmju rīkošana, nodrošinot iespēju identificēt jautājumus, kuru izskatīšana ir nepieciešama plānošanas
reģionu sadarbības komisiju sēdēs.
5. Finansējuma (dotācijas) piešķiršana plānošanas reģioniem, lai nodrošinātu Reģionālās attīstības likumā plānošanas
reģioniem noteikto funkciju izpildi
6. Plānošanas reģionu lomas stiprināšana valsts pārvaldes sistēmā, nodrošinot politikas dokumentu un tiesību aktu
saskaņotību ar plānošanas reģiona attīstības prioritātēm.
7. Metodisko ieteikumu izstrāde un ieviešana reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
izstrādē.
8. Metodisko ieteikumu izstrāde plānošanas reģioniem vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un detālplānojumu
izvērtēšanai.
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā
politikas iniciatīva, norādot rezultāta kārtas numuru
PR Nr. 1

4

Jauno politikas iniciatīvu numerācija atbilst to prioritārajai secībai.
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DR Nr. 1; 2

Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1) Netiks nodrošināts kvalitatīvas un saskaņots plānošanas reģionu attīstības plānošanas process, ņemot vērā
pašvaldību, reģionu un nozaru attīstības prioritātes.
2) Netiks koordinēta komercdarbības attīstības aktivitātes plānošanas reģionos. Līdz ar to netiks nodrošināta
Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007 – 2013 gadam un Latvijas nacionālās Lisabonas programmas 2005
– 2008 gadam izvirzīto mērķu sasniegšana.
3) Netiks nodrošināta Ministru kabineta 06.02.2007. protokollēmuma Nr.10 30§ izpilde, t.i.. netiks
nodrošināta vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un detālplānojumu izvērtēšanas kompetences nodošana
no RAPLM plānošanas reģioniem.

Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu
finansējums pa gadiem
(tūkstošos latu)
2008
2009
2010

9. Administratīvās kapacitātes stiprināšana (darba samaksas
254
280
308
reformas turpināšana) ministrijas padotības budžeta iestādēs plānošanas reģionos
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.g. (04.07.2006.)
Latvijas ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks
pirmajā vietā” (Saeimas 26.10.2005. lēmums)
MK 20.12.2005.noteikumi Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu,
darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un
kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”
Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un galvenie plānotie pasākumi
Mērķis:
Nodrošināt darba samaksas sistēmas reformu un tai atbilstošu darba samaksu ar konkurētspējīgu un
atbilstošu atalgojumu darbiniekiem, kā arī uzlabot darbības spējas.
Plānotie pasākumi
- Ieviest darba samaksas sistēmu un turpināt darba samaksas reformu valsts pārvaldē
nodarbinātajiem
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai
darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas iniciatīva, norādot rezultāta kārtas
numuru
DR: 4
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1.
Netiks nodrošināta pietiekama kapacitāte, lai varētu izpildīt definētos politikas mērķus un
uzdevumus.
2.
Turpināsies darbinieku neapmierinātība par darba samaksu un tās nekonkurētspēju ar privāto
sektoru, kas veicinās darbinieku aizplūšanu uz citām labāk atalgotām darba vietām

2.1.7. Izstrādājamie politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projekti
Saraksts ar normatīvo aktu projektiem, kuru izstrāde paredzēta šīs programmas
ietvaros Stratēģijas darbības periodā, apkopots 2.7.7. punktā (1.1. punkts).

2.1.8. Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
Budžeta programmu īstenos RAPLM Teritoriālo plānojumu departaments, Vidēja
termiņa attīstības plānošanas departaments, Juridiskais departaments.
Vidēja termiņa attīstības plānošanas departaments nodrošina nepieciešamos
priekšnoteikumus plānošanas reģioniem attīstības plānošanas funkciju efektīvai īstenošanai
– metodiskās vadlīnijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un novērtēšanai, nodrošina
papildus nepieciešamo resursu piesaisti (apmācības, cilvēkresursi, sadarbības iespējas).
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Plānošanas reģioni normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno attīstības plānošanas
un projektu vadības funkcijas, sagatavojot plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentus un projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai, lai sekmētu plānošanas reģiona
sociālekonomisko izaugsmi.
Teritoriālo plānojumu departaments sadarbībā ar Juridisko departamentu nodrošina
normatīvās bāzes sakārtošanu, kas nepieciešama, lai tiktu nodrošināta vietējo pašvaldību
teritorijas plānojumu un detālplānojumu izvērtēšanas kompetences nodošana no RAPLM
plānošanas reģioniem.
Teritoriālo plānojumu departaments nodrošina plānošanas reģionu teritorijas
plānotāju kapacitātes stiprināšanu plānošanas reģionos, kas nepieciešama minētā uzdevuma
veikšanai.
Teritoriālo plānojumu departaments s sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju
sagatavo priekšlikumus profesionālu telpiskās plānošanas speciālistu sagatavošanai (studiju
programma – „Telpiskās attīstības plānošana” Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes
zinātņu fakultātē, kā arī citu augstskolu programmās iekļautie mācību kursi).
Plānošanas reģioni piesaista uzņēmējdarbības konsultantu, lai sekmētu
uzņēmējdarbības vides sakārtošanu plānošanas reģionos un sniegtu konsultācijas
uzņēmējiem par to attīstības iespējām reģionā.

2.1.9. Programmas finansējums
21.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā
piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts
budžetu
2007.gadam"
paredzētais
papildu
finansējums (latos)

1 288 628

1 288 628
1 288 628
1 288 628
1 260 486
1 040 632
219 854

28 142

21.01.00 Latgales plānošanas reģions
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:

2007.gadā
piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts
budžetu
2007.gadam"
paredzētais
papildu
finansējums (latos)

258 123
0
0
258 123
258 123
258 123
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

258 123
158 892
99 231

21.02.00 Vidzemes plānošanas reģions
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā
piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts
budžetu
2007.gadam"
paredzētais
papildu
finansējums (latos)

258 123
0
0
258 123
258 123
258 123
254 261
216 020
38 241
0
3 862

21.03.00 Kurzemes plānošanas reģions
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā
piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts
budžetu
2007.gadam"
paredzētais
papildu
finansējums (latos)

257 567
0
0
257 567
257 567
257 567
245 787
218 220
27 567
0
0
11 780

21.04.00 Rīgas plānošanas reģions
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2007.gadā
piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts
budžetu
2007.gadam"
paredzētais
papildu
finansējums (latos)

257 160
0
0
257 160

RAPLM_strat.doc; Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas darbības stratēģija 2008. – 2010.
gadam

19
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

257 160
257 160
246 960
194 800
52 160
0
10 200

21.05.00 Zemgales plānošanas reģions
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā
piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts
budžetu
2007.gadam"
paredzētais
papildu
finansējums (latos)

257 655
0
0
257 655
257 655
257 655
255 355
252 700
2 655
0
0
2 300

2.2. Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana
2.2.1. Situācijas raksturojums
Reģionālās attīstības politiku, nodrošinot tās instrumentu darbību, īsteno Valsts
aģentūra „Valsts reģionālā attīstības aģentūra”.
Programmas ietvaros reģionālās politikas īstenošanas jomā VRAA:
1) veic statistiskās informācijas analīzi un novērtēšanu, t.sk. sadarbībā ar RAPLM
veido reģionālās attīstības un uzraudzības novērtēšanas informācijas sistēmu.
2) veic valsts un starptautisko atbalsta programmu ieviešanu, t.sk.:
i.

ar programmu ieviešanu saistītās dokumentācijas izstrādi un aktualizēšanu,

ii. pieņem un izvērtē projektu iesniegumus,
iii. nodrošina finansējuma līgumu slēgšanu un projektu ieviešanas gaitas
uzraudzību,
iv. apkopo statistiskos rādītājus un indikatorus un sagatavo ziņojumus programmas
ieviešanas jautājumos,
v. veic informēšanas aktivitātes reģionos par ES finansējumu. 2006.gadā
organizēti 23 apmācību semināri.
3) nodrošina pirmā līmeņa finanšu kontroli Eiropas Kopienas iniciatīvu ietvaros
apstiprināto Latvijas partneru projektiem (INTERREG III A, B, C, ESPON,
URBACT). 2006.gadā ir veikta 471 projektu pārbaude.
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4) nodrošina INTERREG III B sekretariāta administratīvo darbību (2004.gada līgums
ar Šlesvigas – Holšteinas investīciju banku) un VASAB sekretariāta atrašanos Rīgā.
Programmas ietvaros īpaši atbalstāmo teritoriju attīstības jomā VRAA:
1) administrē
i.

nacionālo programmu „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība”, kuras ietvaros tiek
līdzfinansēti komercsabiedrību un pašvaldību infrastruktūras projekti, lai
paātrinātu īpaši atbalstāmo teritoriju attīstību un veicinātu saimniecisko darbību
tajos, vienlaicīgi samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp valsts teritorijām un
nodrošināt līdzsvarotu valsts attīstību.

ii. ERAF 2004.-2006. perioda grantu shēmu „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu
attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”, kuras mērķis ir līdzfinansēt komersantu
attīstības projektus, kas saistīti ar ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā, lai
paātrinātu īpaši atbalstāmo teritoriju attīstību un veicinātu saimniecisko darbību
tajās. Līdz šim programmas ietvaros saglabātas 1087 un izveidotas 287 jaunas
darba vietas.
2) nodrošina programmas „Valsts
infrastruktūras attīstībai” ieviešanu.

budžeta

dotāciju

novadu

pašvaldībām

Saskaņā ar Stratēģijas ietvaros izvirzītajām jaunās politikas iniciatīvām paredzēts, ka
VRAA funkcijas paplašināsies šādās jomās:
1) atsevišķu, kopskaitā astoņu, ES struktūrfondu ERAF ESF programmu
administrēšana;
2) vienotas informācijas sistēmas izveide valsts teritorijas analīzes veikšanai;
3) tematisku pētījumu par valsts attīstību ietekmējošiem faktoriem veikšana.

2.2.2. Politikas dokumenti un normatīvie akti
Politikas dokumenti:
1) Reģionālās politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK 2004.gada 2.aprīļa
rīkojumu Nr.198);
2) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gadam (apstirpināts ar MK
2006. gada 18. oktobra rīkojumu Nr. 808);
3) Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013.g. (MK 2006.gada 4.jūlija noteikumi
Nr.564)
4) Eiropas Kopienas stratēģiskajās vadlīnijas (pieņemtas EK 2005. gada 5. jūlijā).
LR likumi:
1) Reģionālās attīstības likums;
2) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kofēzijas fonda vadības likums;
Eiropas Padomes un Komisijas normatīvie akti (tēmas):
1. ES regulas par valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem;
2. ES regulas par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm
veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem;
3. ES regulas par ES struktūrfondu (ERAF, ESF) un Kohēzijas fondu
administrēšanu un ieviešanu;
4. ES regulas par Eiropas Kopienas iniciatīvu instrumentu administrēšanu un
ieviešanu.
2.2.3. Programmas mērķi un vadlīnijas to sasniegšanai
Veicināt līdzsvarotu Latvijas reģionu attīstību:
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1) ieviešot nacionālos un ES atbalsta instrumentus;
2) īstenojot līdzsvarotas valsts attīstības atbalsta politiku;
3) nodrošinot nepieciešamo pētniecisko darbību, kvalitatīvus pakalpojumus;

2.2.4. Gaidāmie politikas rezultāti vidējam termiņam
Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
Nr.
p.k.

Politikas rezultāts

2008.

2007.

A
Valsts atbalsta programmu apguve, % no pieejamā
apjoma
ES struktūrfondu atbalsta programmu apguve, % no
pieejamā apjoma
Ārvalstu finanšu instrumentu apguve, % no pieejamā
apjoma

1.
2.
3.

2.2.5.
Nr
.p.
k.

2009.

B

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

A

B

100%

-

100%

-

100%

-

-

100%

-

100%

-

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Gaidāmie darbības rezultāti
Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
Darbības rezultāts

2008

2009

2010

2007
Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana, administrēto
programmu skaits
Valsts finansēto programmu ieviešana:
„Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība”;
„Ienākuma
nodokļu
atvieglojumi
uzņēmumiem
īpaši
atbalstāmajās teritorijās”;
„Valsts budžeta dotācijas novadu pašvaldībām infrastruktūras
attīstībai”;
Valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību investīciju projektu
īstenošanai;
Valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām bezmaksas interneta
un datoru izmantošanai pašvaldību bibliotēkās.
Ekspertu vērtējumu sagatavošana par mērķdotāciju plānošanas
reģionu un pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei izlietojuma
atbilstību mērķim un normatīvajiem dokumentiem, skaits
VRAA dalība valsts un starptautiskās programmās un projektos,
skaits
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu mehānisma grantu shēmas
„Īstermiņa ekspertu fonds” ieviešana, skaits
Starptautisko programmu sekretariātu darbības nodrošināšana,
skaits:
ES Pārrobežu programmu sekretariātu darbības nodrošināšana;
VASAB sekretariāta darbības nodrošināšana.
Izveidota vienota informācijas sistēma valsts teritorijas analīzes
veikšanai*, skaits
Veikti tematiskie pētījumi par valsts attīstību ietekmējošiem
faktoriem*, skaits
Sagatavots pārskats par reģionālo attīstību Latvijā, skaits

2.

2010.

B

-

A
1.

A

B

A

B

A

B

1

8

0

8

0

8

0

5

5

0

5

0

5

0

250

200

0

150

0

100

0

1

2

0

2

0

2

0

1

1

0

1

0

-

0

2

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

6

0

6

2

0

1

1

0

1

0

1

0

10.

Organizētie semināri par reģionālās attīstības un finansējuma
30
25
0
25
0
25
0
saņemšanas jautājumiem, skaits
11. Reģionālās attīstības programmu un projektu datu bāzes
1
1
0
1
0
1
0
uzturēšana, skaits
12. Veikta 1.līmeņa finanšu kontrole Eiropas teritoriālās sadarbības
360
360
400
360
900
360
900
programmas projektiem, kontrolēto projektu skaits**
* Darbības rezultāta sasniegšana tiek finansēta no Jaunās politikas iniciatīvas nr. 3, 3.1. pasākuma.
** Projektu skaits, kam veikta pirmā līmeņa finanšu kontrole INTERREG projektiem programmēšanas periodam 2004.- 2006.

2.2.6. Jaunās politikas iniciatīvas
Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu finansējums
pa gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010
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8. Pirmā līmeņa finanšu kontroles nodrošināšana Eiropas teritoriālās
361
723
723
sadarbības programmu projektiem programmēšanas periodam 2007-2013
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Eiropas Kopienas stratēģiskās Vadlīnijas (pieņemtas EK 2005. gada 5. jūlijā);
2003.gada 29.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums Nr. 676 „Par uzdevumiem Eiropas Kopienas
iniciatīvu EQUAL un INTERREG vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmas ieviešanai”.
Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un galvenie plānotie pasākumi
Mērķis:
Nodrošināt Eiropas teritoriālās sadarbības programmu projektiem Latvijas partneriem piešķirtā finansējuma izlietojuma
pirmā līmeņa finanšu kontroli
Plānotie pasākumi
Veikt pirmā līmeņa finanšu kontroli Eiropas teritoriālās sadarbības programmu projektu Latvijas partneriem, kā arī
kontroles projektu īstenošanas vietās
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā
politikas iniciatīva, norādot rezultāta kārtas numuru
PR Nr. 3
DR Nr. 12

Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
Netiks nodrošināta savlaicīga un kvalitatīva pirmā līmeņa finanšu kontroles veikšana Latvijas partneriem, lai
apgūtu Latvijai plānoto līdzekļu apguvi 90 milj. latu apmērā
Līdz ar to pastāv risks ka Latvijas partneri neatgūs ieguldītos līdzekļus un tiks izslēgti no teritoriālās
sadarbības projekta
Latvijas valsts kopumā neapgūs piešķirtos līdzekļus

2.2.7. Izstrādājamie politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projekti
Saraksts ar normatīvo aktu projektiem, kuru izstrāde paredzēta šīs programmas
ietvaros Stratēģijas darbības periodā, apkopots 2.7.7. punktā (1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 2.1.,
2.2., 2.7. apakšpunktos).

2.2.8. Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
Budžeta programmu īstenos Valsts aģentūra „Valsts reģionālās attīstības aģentūra”.
Paplašinoties funkcijām, programmas ieviešanas sistēmā būs nepieciešamas
izmaiņas. Šobrīd VRAA tiek veikts funkcionālais audits, lai noskaidrotu, kādas darbības
veicamas, lai optimizētu VRAA struktūru, kas ļaus attīstīt VRAA kā konkurētspējīgu valsts
pārvaldes institūciju.
Administratīvā kapacitāte
Iestāžu skaits – 1.
Štata vienību skaits – 80 (nākotnē nepieciešamo štata vietu skaits tiks precizēts pēc
funkcionālā audita pabeigšanas).
VRAA ir izstrādāts Cilvēkresursu attīstības plāns, kas nodrošina efektīvu darbinieku
apmācību, tādējādi veicot ieguldījumu darbinieku vajadzīgo prasmju un zināšanu attīstībā.
Katru gadu tiek veikts VRAA darbinieku prasmju/zināšanu novērtējums, kas ļauj
noskaidrot, kādas mācību vajadzības nepieciešamas darbinieku kompetences līmeņa
paaugstināšanai. Organizējot darbinieku mācības, tiks izmantotas šādas metodes – ārējā un
iekšējā apmācība, apmācības ES struktūrfondu programmu ietvaros, pieredzes apmaiņas
semināri, komandējumi, dalība dažādos projektos u.c.

2.2.9. Programmas finansējums
22.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana
Nr.

Klasifikācijas koda nosaukums

2007.gadā piešķirtais

Grozījumos likumā "Par valsts
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p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

finansējums (latos)
Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

budžetu 2007.gadam" paredzētais
papildu finansējums (latos)

5 925 163

5 925 163
5 925 163
5 925 163
5 841 755
1 578 129
4 242 526
21 100

83 408

22.01.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums
Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par valsts
budžetu 2007.gadam" paredzētais
papildu finansējums (latos)

1 682 637
0
1 682 637
1 682 637
1 682 637
1 599 229
1 578 129
0
21 100
0
83 408

22.02.00 Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums
Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par valsts
budžetu 2007.gadam" paredzētais
papildu finansējums (latos)

4 242 526
0
0
4 242 526
4 242 526
4 242 526
4 242 526
0
4 242 526

2.3. Teritoriālā sadarbība
2.3.1. Situācijas raksturojums
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Eiropas Savienībā, salīdzinot dažādu tās dalībvalstu ekonomiskās un sociālās
attīstības līmeņus, vērojamas krasas atšķirības. Īpaši izteiktas tās kļuva pēc 2004. gada
1. maija paplašināšanās, kad par ES dalībvalstīm kļuva 10 Eiropas valstis, tostarp arī
Latvija. Atšķirīgie sociālekonomiskās attīstības līmeņi dažādās ES dalībvalstīs izraisa
darbaspēka migrāciju, veicina negodīgas konkurences attīstību vienotajā tirgū un citu
problēmu rašanos, tādēļ ekonomiskās situācijas un sociālo apstākļu izlīdzināšanās ir
nozīmīgs darbības virziens Eiropas Kopienas attīstībā. Tā realizācijai ir izveidotas divas
Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG un URBAN.
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG un Eiropas Teritoriālā sadarbība
Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG ir starptautiska sadarbības programma,
kuras mērķis ir, atbalstot pārrobežu un transnacionālo sadarbību starp dalībvalstīm un
kaimiņvalstīm, stiprināt ekonomisko un sociālo izlīdzināšanos un veicināt līdzsvarotu
reģionālo attīstību un sadarbību gan abpus valstu robežām, gan arī visas Eiropas mērogā.
RAPLM ir nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG
programmu politikas izstrādi un koordinēšanu atbilstoši Eiropas Kopienas iniciatīvas
INTERREG programmām. INTERREG III programmu finansējums Latvijai 2004.2006.gadam (15 256 280 EUR jeb 10 722 175 LVL) ir pilnībā izlietots un saskaņā ar ES
Struktūrfondu ieviešanas n+2 likumu 2000.-2006.gadu periodā, INTERREG III programmu
ieviešana un administrēšana turpināsies līdz 2008.gada beigām.
Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG III programmu turpinājums 2007.2013. gadu plānošanas periodā būs Eiropas Struktūrfondu 3. mērķis „Eiropas teritoriālā
sadarbība” - pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu (turpmāk –
programmu) ieviešana, kas tiks finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk –
ERAF) līdzekļiem.
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis ir stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju
vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību,
kas veicina integrētu teritoriālu attīstību saistībā ar Kopienas prioritātēm, kā arī starpreģionu
sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.
Eiropas Komisija ir noteikusi, ka nākošajam plānošanas periodam (2007. –
2013.gads) Latvijai sadarbībā ar partnervalstīm ir jāizstrādā šādas teritoriālās sadarbības
operacionālās programmas:
1) Pārrobežu sadarbības operacionālās programmas:
i

Latvija – Lietuva;

ii

Latvija – Igaunija;

iii Latvija – Igaunija – Zviedrija – Somija;
iv

Latvija – Lietuva – Baltkrievija (EKPI ietvaros);

v

Latvija – Igaunija – Krievija (EKPI ietvaros).

2) Transnacionālās sadarbības operacionālās programma Baltijas jūras reģiona valstu
sadarbībai ar integrētiem Eiropas Kaimiņattiecību un Partnerības instrumenta
elementiem;
3) Starpreģionu sadarbības operacionālā programma visai Eiropas Savienības
teritorijai.
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Programmu kopējais budžets veidojas no iesaistīto valstu ieguldījumiem
programmās, un turpmāk netiek dalīts pa valstīm. Atkarībā no Latvijas partneru dalības
projektos un tā, cik aktīva tā būs, Latvijas finansiālais ieguvumus no programmām var būt
pat lielāks nekā ieguldītie līdzekļi.
Dalībvalstīm ir jānodrošina nacionālais līdzfinansējums programmu Tehniskās
palīdzības budžetiem. Nacionālā līdzfinansējuma apjomu (proporciju) nosaka dalībvalstis
programmēšanas procesā. Latvijai piešķirtais ERAF finansējuma apjoms Teritoriālai
sadarbībai ir 89 995 585 EUR, jeb 63 249 257,12 LVL. Latvijas līdzfinansējums minētās
septiņās programmās sastādīs 497 392,72 LVL.
INTERREG apakšprogrammas INTERACT ietvaros atbalsts tiek piešķirts
INTERREG programmu veidotājiem, kā arī atbilstošo politikas stratēģijas izstrādātājiem un
īstenotājiem, lai uzlabotu reģionālās attīstības politiku un tās instrumentu efektivitāti.
Nākamam periodam tiek izstrādāta INTERACT II programma, kas izplatīs labāko prakšu
piemērus Teritoriālās sadarbības programmu ieviesējiem, izveidos saites institucionāliem
tīkliem, lai uzlabotu zināšanas un iemaņas teritoriālās politikās Eiropā (ESPON, URBACT,
u.c.). Kopējais programmas apjoms ir 34 miljoni EUR, Latvijas līdzfinansējums
programmas budžetā sastādīs 49 412 EUR, jeb 34 726,95 LVL.
Eiropas Kopienas iniciatīva URBAN
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Kopienas iniciatīvas URBAN programma
URBACT II 2007-2013 ir programma ar mērķi atbalstīt informācijas, labās prakses un
pieredzes apmaiņu starp ES pilsētām, tādējādi palīdzot attīstīties vājāk attīstītajiem pilsētu
rajoniem un tajos mītošo iedzīvotāju grupām. Kopējais programmas apjoms ir 69 817 875
EUR jeb 49 070 795 LVL. Latvijas līdzfinansējums sastādīs 16 404,36 EUR, jeb 11 532,3
LVL.
Eiropas Kopienas iniciatīvu ieviešana
2006.gadā RAPLM ir uzsākusi sagatavošanās darbus jauno pārrobežu,
transnacionālās un starpreģionu sadarbības operacionālo programmu izstrādei nākamajam
Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodam (laika posmam no 2007.-2013.
gadam), kas tiks finansētas no ERAF un EKPI. Programmu ieviešanas uzsākšana ir plānota
no 2007.gada septembra.
Lai nodrošinātu sinerģiju starp ES atbalsta programmām un Latvijas nacionālajām
interesēm, Latvijā ir izveidota un darbojas Nacionālā darba grupa, kuras sastāvā ir nozaru
ministriju un reģionu pārstāvji. Nacionālās darba grupas mērķis ir sniegt priekšlikumus par
prioritārajām sadarbības jomām un stratēģiskiem projektiem, kas var būt īstenoti katras
programmas ietvaros, sniegt komentārus izstrādātajiem programmu projektiem un saskaņot
tos.
Latvijas pārstāvji, gan starpvalstu darba grupā, gan nacionālajā darba grupā strādā,
lai atbalsta programmās tiktu ņemtas vērā Latvijas attīstības prioritātes, kas ir izvirzītas
Nacionālā attīstības plāna stratēģiskajā mērķī – izglītība un zināšanas tautsaimniecības
izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai, kas nosaka trīs rīcības virzienus - izglītots un radošs
cilvēks, uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība, zinātnes un pētniecības attīstība.
Jaunajā plānošanas periodā Struktūrfondu vadības, uzraudzības un kontroles
sistēmas funkcijas tiks deleģētas dalībvalstīm, tādējādi mazinot Eiropas Komisijas tiešo
atbildību par fondu ieviešanas organizēšanu. Saskaņā ar ERAF regulas (EK) Nr. 1080/2006
III nodaļas „Īpaši noteikumi par Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi” 3.iedaļas „Vadība,
uzraudzība un kontrole” 14.panta 1.punktu, dalībvalstis, kas piedalās darbības programmā,
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nosaka vienu vadošo iestādi, vienu sertificējošo iestādi un vienu audita iestādi, iestāde
atrodas vadošās iestādes dalībvalstī.
Programmās iesaistītas partnervalstis ir pieņēmušas lēmumus 2007.-2013.gadā
veidot programmu vadības sistēmas Latvijā un deleģēt RAPLM Vadošās, Sertificējošās un
Revīzijas iestāžu funkcijas Latvijas-Lietuvas un Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmu ieviešanā.
Lai nodrošinātu teritoriālās (pārrobežu un kaimiņattiecību) sadarbības programmu
vadību un koordināciju – Vadošās iestādes funkciju izpildi plānošanas periodā no 2007.2013.gadam, ir nepieciešama RAPLM darbinieku kapacitātes palielināšana.
Administrējot teritoriālās sadarbības programmas nacionālā līmenī un vienlaicīgi
pildot Vadošās iestādes funkcijas sadarbības programmā starptautiskajā līmenī, ir iespēja
sekmīgāk koordinēt un īstenot Teritoriālās sadarbības mērķa definētās prioritātes un mērķus
Latvijā.

2.3.2. Politikas dokumenti un normatīvie akti
Politikas dokumenti:
1) Eiropas Kopienas stratēģiskās Vadlīnijas (pieņemtas EK 2005. gada 5. jūlijā).
Latvijas Republikas normatīvie akti:
1) Latvijas Republikas MK rīkojums Nr. 676 „Par uzdevumiem Eiropas Kopienas
iniciatīvu EQUAL un INTERREG vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas
sistēmas ieviešanai”.
Eiropas Padomes un Komisijas normatīvie akti:
1) Padomes regula (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālas attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un
Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999;
2) Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta regula (EK) Nr. 1080/2006 (2006. gada 5.
jūlijs) par Eiropas Reģionālas attīstības fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1783/1999;
3) Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta regula (EK) Nr. 1082/2006 (2006. gada 5.
jūlijs) par Eiropas teritoriālas sadarbības grupu;
4) Eiropas Padomes un Parlamenta regula Nr.1638/2006 (2006.gada 24.oktobris) par
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumentu.

2.3.3. Programmas mērķi un vadlīnijas to sasniegšanai
Veicināt līdzsvarotu Latvijas reģionu attīstību, pārrobežu sadarbības programmu
vadības sistēmas izveidošanu un darbību:
1) nodrošinot pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu programmu sagatavošanu,
ieviešanu un uzraudzību;
2) nodrošinot programmas dalības saistību izpildi;
3) nodrošinot valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas partneriem
pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu programmu projektu ietvaros.

2.3.4. Gaidāmie politikas rezultāti vidējam termiņam
Nr.
p.k.
1.

Politikas rezultāts
Eiropas Kopienas iniciatīvu atbalsta programmu apguve, %

Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
2008.
2009.
2010.
2007.
A/B
A/B
A/B
100%/0
100%/0
100%/0
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Gaidāmie darbības rezultāti

2.3.5.

Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
Nr.p.k.

Darbības rezultāts

2008

2009

2010

2007
1.

2.
3.

4.

5.

Nodrošināta dalība teritoriālo sadarbības
programmu sagatavošanas starpvalstu darba
grupas sanāksmēs, skaits
Sagatavotas un ieviestas teritoriālās sadarbības
programmas, skaits
Nodrošināta teritoriālās sadarbības programmu
ieviešana, skaits:
 Organizētas Nacionālās komitejas
sanāksmes;
 Nodrošināta dalība (organizētas)
Uzraudzības komiteju sanāksmēs;
 valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas
komisijas sanāksmes.
Nodrošināts RAPLM darba grupas darbs par
vadības sistēmas izveidošanu, sanāksmju
skaits
Nodrošināta vadības sistēmas datu bāzes
izveidošana un uzturēšana, datu bāžu skaits

A

B

A

B

A

B

16

0

0

0

0

0

0

8

8

0

8

0

8

0

3

4

0

4

0

4

0

8

16

0

16

0

16

0

1

2

0

2

0

2

0

6

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

2.3.6. Jaunās politikas iniciatīvas
Programmas ietvaros nav paredzētas jaunās politikas iniciatīvas.

2.3.7. Izstrādājamie politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projekti
Saraksts ar normatīvo aktu projektiem, kuru izstrāde paredzēta šīs programmas
ietvaros Stratēģijas darbības periodā, apkopots 2.7.7. punktā (2.3., 2.4., 2.6.).

2.3.8. Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
No 2007.gada līdz 2013.gadam RAPLM kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas
Struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” ieviešanu Latvijā veiks šādus
uzdevumus:
1) piedalīsies pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu programmu sagatavošanā,
ieviešanā un uzraudzībā;
2) deleģēs pārstāvjus pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu programmu
Vadības/Uzraudzības komitejās;
3) vadīs Nacionālo darba grupu;
4) gatavos Eiropas Komisijai provizorisku prognozi par iespējamiem maksājumiem
kārtējam finanšu gadam un nākamajam finanšu gadam;
5) veiks otrā līmeņa finanšu kontroles institūcijas funkcijas pārrobežu, transnacionālās
un starpreģionu programmu projektiem;
6) nodrošinās valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas partneriem
pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu programmu projektu ietvaros;
7) nodrošinās pirmā līmeņa finanšu kontroli pārrobežu, transnacionālās un
starpreģionu programmu projektu Latvijas partneriem, ko veiks RAPLM
pārraudzībā esošā VRAA;
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8) nodrošinās Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas un
pārrobežu sadarbības programmu Tehniskā Sekretariāta darbību.
Ministrijā ir jāizveido divas neatkarīgas pārrobežu sadarbības programmu vadības
sistēmas, kas darbosies pēc dažādiem likumiskiem ietvariem.
Attiecībā uz pārrobežu sadarbības programmu Latvija – Lietuva, vadības sistēmas
funkcijas ir noteiktas Vispārēja regulā un ERAF regulā.
Attiecībā uz Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu, kura
tiks ieviesta pēc EKPI regulas, saskaņā ar EKPI regulas 10.pantā noteikto, programmas
vadība un kontrole tiks īstenota, izveidojot vienotu Vadošo iestādi, kuras ietvaros tiks
skaidri nodalītas operacionālās vadības, sertificēšanas un revīzijas funkcijas.
Vadošās un Sertificējošās iestāžu funkcijas tiks finansētas no programmu Tehniskās
palīdzības (TP) budžetiem (kas sastāda 6% no programmu kopējā apjoma). Maksājumi tiks
veikti uz atmaksāšanas principa, tas nozīmē, ka visi vadības sistēmas izdevumi ikgadēji tiks
ieplānoti RAPLM budžetā un tiks atmaksāti no TP divas reizes gadā, pēc rēķinu
piestādīšanas.
RAPLM un reģionu pārstāvji nodrošinās savu dalību programmu Vadības/
Uzraudzības komiteju sanāksmēs par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz finansējuma
piešķiršanu projektiem, kā arī programmu vadību un uzraudzību.
Turpinās darbu Nacionālā darba grupa, kuras sastāvā ir nozaru ministriju un reģionu
pārstāvji, un kas pilda padomdevēja funkcijas programmu sagatavotājiem.

2.3.9. Programmas finansējums
23.00.00 Teritoriālā sadarbība
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts budžetu
2007.gadam"
paredzētais papildu
finansējums (latos)

1 304 571
0
50 748
1 253 823
1 253 823
1 304 571
1 201 057
71 978
487 748
590 583
50 748
103 514

23.01.00 Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG
Nr.
p.k.

Klasifikācijas koda nosaukums

2007.gadā
piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts
budžetu
2007.gadam"
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paredzētais
papildu
finansējums (latos)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

669 673
0
50 748
618 925
618 925
669 673
666 159
71 978
411 055
132 378
50 748
3 514

23.02.00 Eiropas teritoriālā sadarbība
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā
piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts
budžetu
2007.gadam"
paredzētais
papildu
finansējums (latos)

634 898
0
0
634 898
634 898
634 898
534 898
0
76 693
458 205
0
100 000

2.4. Norvēģijas finanšu instrumenta izmantošana
2.4.1. Situācijas raksturojums
Saskaņā ar Eiropas Ekonomiskās Zonas (turpmāk – EEZ) paplašināšanās līgumu
EEZ finanšu mehānisms un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu mehānisms ir pieejams
vairākām ES dalībvalstīm, to vidū arī Latvijai.
Šo abu finanšu instrumentu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību
EEZ ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties
paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū. Abu finanšu mehānismu darbības termiņš ir no 2004.gada
1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim. EEZ finanšu mehānismu veido Norvēģijas, Islandes un
Lihtenšteinas iemaksas. Norvēģijas finanšu instrumentu finansē Norvēģija.
Par Norvēģijas valdības finanšu instrumentu atbild Norvēģijas Ārlietu ministrija. Lai
unificētu finanšu instrumenta ieviešanu, Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas
sekretariāta ietvaros Briselē ir izveidota atsevišķa struktūrvienība - Finanšu mehānismu
birojs, kas administrēs gan EEZ, gan Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu.
RAPLM ir atbildīga par 9. prioritāti “Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu
attīstība” (RAPLM pildīs apsaimniekotāja un starpniekinstitūcijas funkcijas) un 10.prioritāti
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„Pārrobežu sadarbība” (RAPLM pildīs apsaimniekotāja funkcijas). Savukārt, RAPLM
padotībā esošā iestāde Valsts reģionālās attīstības aģentūra pilda apsaimniekotāja funkcijas
Grantu shēmai „Īstermiņa ekspertu fonds” un būs atbildīga par tās ieviešanu.
9. prioritāte “Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība”
Prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" mērķis ir veicināt
vienmērīgu Latvijas teritoriju attīstību, ievērojot to īpatnības un iespējas un saglabājot
konkrētai teritorijai raksturīgās iezīmes. Prioritātes ietvaros ir vairākas apakšprioritātes, kas
ir vērstas uz:
1. administratīvās kapacitātes stiprināšanu, lai reģionos nodrošinātu vietējās un
reģionālās attīstības veicināšanu, valsts un privātās partnerības veicināšanu, pētījumu un
izvērtēšanas spēju stiprināšanu reģionālās attīstības kontekstā, kompetences līmeņa celšanu
par finanšu pārvaldi un audita veikšanu pašvaldībās, sadarbības tīkla veidošanu un pieredzes
apmaiņu par vietējo attīstību starp reģionālās attīstības institūcijām un starp Latvijas un
Norvēģijas institūcijām un vietējām pašvaldībām;
2. attīstības centru infrastruktūras sakārtošanu, radot komercdarbībai labvēlīgu vidi;
3. sadarbības tīklu veidošanu starp pašvaldībām, augstākās izglītības un pētniecības
iestādēm, sociālajiem partneriem un kapitālsabiedrībām.
10.prioritāte „Pārrobežu sadarbība”
Latvijas pierobežas reģionu nozīmīgākie trūkumi ir infrastruktūras vājš tehniskais
stāvoklis, nelabvēlīgie demogrāfiskie apstākļi, jauno cilvēku migrācija uz lielajām pilsētām,
ekonomiskajiem centriem, reģionu perifērisks statuss attiecībā uz valsts galvenajiem
attīstības centriem un tirgiem, salīdzinoši zema komercdarbības aktivitāte kapitāla un
iemaņu trūkuma dēļ, zema konkurētspēja. Kā arī zema iedzīvotāju informētība par vides
problēmām, zema tūrisma produktu un pakalpojumu kvalitāte, tūrisma infrastruktūras un
informācijas trūkums, darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma neatbilstība un pieaugošs
bezdarbs, īpaši lauku teritorijās u.c. Pierobežu reģionu un citu Latvijas teritoriju
nevienmērīga sociāli – ekonomiskajā attīstība var izraisīt turpmāko migrāciju no mazāk
attīstītām teritorijām un palielināt lauku teritoriju pamestību.
Pateicoties šai programmai Latvija kā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts ir
ieguvusi jaunu instrumentu attiecību attīstīšanai teritoriālās sadarbības jomā un
iepriekšminēto pierobežas reģionu problēmu risināšanai. Pieredze rāda, ka aktīva un
veiksmīga pārrobežu sadarbība var kļūt par nozīmīgu instrumentu ilgtspējīgu un
konkurētspējīgu pierobežas reģionu sociālekonomiskās attīstības veicinātāju.
Pārrobežu sadarbības programma ir izstrādāta atbilstoši NAP, kas ir galvenais valsts
vidēja termiņa plānošanas dokuments 2007. - 2013.gadam un izvirza Latvijas attīstības
stratēģisko mērķi un nosaka galvenos rīcības virzienus, kas spēs nodrošināt stabilu valsts un
sabiedrības izaugsmi. NAP noteikts, ka reģionu sadarbībai ar kaimiņiem valsts iekšienē un
pāri tās robežām ir īpaša nozīme - tā nepieciešama, lai samazinātu fizisko robežu ietekmi uz
reģioniem, palīdzētu risināt specifiskas pierobežu teritoriju attīstības problēmas un pētītu
attīstības potenciālu abās robežas pusēs, lai novērstu "tukšo" apvidu veidošanos, kā arī
stiprinātu kopīgu atbildību iespējamu attīstības konfliktu savlaicīgā novēršanā un risināšanā.
Programma tiešā veidā stiprina attiecības starp Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un
Latvijas pierobežu reģioniem. Ilgtspējīga attīstība un sociāli - ekonomisko aktivitāšu
(Sadarbības veselības, izglītības, kultūras, vides aizsardzības, inovāciju un tehnoloģiju,
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tūrisma, reģionālo politiku attīstības jomās) attīstība ir iekļautas programmā, līdz ar to,
programma ietekmēs gan sociālo, gan ekonomisko jomu.
Programmas ieviešana tiks uzsākta 2007.gada decembrī, kad programma tiks
apstiprināta no Norvēģijas valdības puses. Pieejamais finansējuma apjoms projektiem ir
EUR 2 466 943. Latvijas Republikas budžeta līdzfinansējums programmai ir 15%, kas veido
EUR 411 157.
Grantu shēma „Īstermiņa ekspertu fonds”
Veiktie pētījumi reģionālās attīstības jomā rāda, ka vāja institūciju kapacitāte ir
šķērslis sabalansētai reģionālai attīstībai. Tādēļ ir svarīgi stiprināt publiskā sektora
institūciju un sociālo partneru administratīvo kapacitāti, kas ir nozīmīgs faktors līdzsvarotai
attīstībai, kā arī augošajai darbības efektivitātei un labas pārvaldības principiem.
Grantu shēma sniedz ieguldījumu institucionālās kapacitātes problēmu atrisināšanā
sfērās, kas skar cilvēkresursu attīstību, inovatīvas pieejas un veiksmīgas pieredzes
izmantošanu. Grantu shēmas ietvaros tiks atbalstīti projekti Norvēģijas Finanšu mehānisma
saprašanās memorandā noteiktajās prioritārās sfērās.
Grantu shēma ir izstrādāta atbilstoši Latvijas Nacionālajam plānam (NAP), kas ir
galvenais valsts vidēja termiņa plānošanas dokuments 2007. - 2013.gadam un izvirza
Latvijas attīstības stratēģisko mērķi un nosaka galvenos rīcības virzienus, kas spēs
nodrošināt stabilu valsts un sabiedrības izaugsmi. Saskaņā ar NAP noteikto, galvenie
veicamie uzdevumi labai pārvaldībai kā ilgtspējīgas izaugsmes politikas nodrošinājumam ir:
1) publiskā sektora institūciju kapacitātes stiprināšana;
2) plānošanas, pētniecības un prognozēšanas zināšanu stiprināšana;
3) prasmju stiprināšana pašvaldībās.
Pēc grantu shēmas apstiprināšanas no Norvēģijas valdības puses Latvijā tiks rīkoti
divi atklātie konkursi apakšprojektu atlasei grantu shēmas ietvaros, par visu grantu shēmai
„Īstermiņa ekspertu fonds” pieejamo finansējumu – EUR 1 161 773. Kopējā grantu shēmas
summa ir EUR 1 290 859, no kuriem Latvijas Republikas budžets līdzfinansē 15%, kas
veido 193 629 eiro.

2.4.2. Politikas dokumenti un normatīvie akti
Politikas dokumenti:
1) 2004.gada 16. novembra Saprašanās memorands par Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta ieviešanu 2004.-2009.gadā.
LR MK noteikumi:
2) MK 2005. gada 8. novembra noteikumi Nr. 852 “Noteikumi par EEZ finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības,
īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu”;
3) MK 2006. gada 28. marta noteikumi Nr. 238 “Kārtība, kādā valsts budžetā plāno
līdzekļus EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”.

2.4.3. Programmas mērķi un vadlīnijas to sasniegšanai
Veicināt līdzsvarotu Latvijas reģionu attīstību:
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1) nodrošinot iespēju teritoriju attīstības projektiem piesaistīt EEZ finanšu instrumenta
un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 9. prioritātes “Reģionālā
politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” un 10. prioritātes „Pārrobežu
sadarbība” līdzfinansējumu;
2) uzlabojot visu administratīvo līmeņu – nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa publisko institūciju, augstākās izglītības iestāžu, profesionālo asociāciju un
nevalstisko organizāciju kapacitāti reģionu attīstības un pārrobežu sadarbības jomā.

2.4.4. Gaidāmie politikas rezultāti vidējam termiņam
Nr.
p.k.

Politikas rezultāts
Bezdarba līmeņa (vidēji gadā) plānošanas reģionos samazinājums,
%
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita uz 1000 iedzīvotājiem
plānošanas reģionos pieaugums, %

1.
2.

2.4.5.

2007.
A/B
2/-

Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
2008.
2009.
2010.
A/B
A/B
A/B
2/2/2/-

4/-

4/-

5/-

10/-

Gaidāmie darbības rezultāti
Sasniedzamie rādītāji pa gadiem

Nr.p.k.

Darbības rezultāts

1.

Noorganizēti informatīvie semināri, skaits

2.

Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros
atbalstītie un ieviestie projekti, skaits
Grantu shēmas ietvaros atbalstītie un ieviestie
projekti, skaits

3.

2007

2008

2009

2010

A

B

A

B

A

B

-

5

-

0

-

0

-

-

16

-

16

-

16

-

-

48

-

14

-

14

-

2.4.6. Jaunās politikas iniciatīvas
Programmas ietvaros nav paredzētas jaunās politikas iniciatīvas.

2.4.7. Izstrādājamie politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projekti
Saraksts ar normatīvo aktu projektiem, kuru izstrāde paredzēta šīs programmas
ietvaros Stratēģijas darbības periodā, apkopots 2.7.7. punktā (2.8., 2.9.).

2.4.8. Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
10.prioritāte „Pārrobežu sadarbība” tiks īstenota kā programma. RAPLM pildīs
apsaimniekotāja un starpniekinstitūcijas funkcijas.
Pie grantu shēmas ieviešanas RAPLM pildīs starpniekinstitūcijas funkcijas. Grantu
shēmas apsaimniekotāja funkcijas pildīs Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
līdzfinansētais projekts „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.gadam” paredzēts RAPLM
plānotajām aktivitātēm, lai nodrošinātu 9.prioritātes “Reģionālā politika un ekonomisko
aktivitāšu attīstība” ieviešanu. Kopējā „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-2011.gadam”
summa ir 78 547 LVL.
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2.4.9. Programmas finansējums
2007. gadam finansējums nav piešķirts. Informācija par nepieciešamo finansējumu
pasākumiem 2008.-2010. gadam ir apkopota tabulā.
2008.gads
Nepieciešamais
finansējums
pasākumiem
Norvēģijas
valdības finanšu
instruments

Kopā

2 524 403

2009.gads

Novēģijas
valdības
Nacionālais
finanšu
instruments
396 677

2 127 726

Kopā

507 089

2010.gads

Novēģijas
valdības
Nacionālais
finanšu
instruments
86 005

421 084

Kopā

169 953

Novēģijas
valdības
Nacionālais
finanšu
instruments
36 493

133 460

2.5. Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti
2.5.1. Situācijas raksturojums
Latvijā ir 527 vietējās pašvaldības un 26 rajona pašvaldības5. Pašvaldību autonomajā
kompetencē ir iedzīvotājiem būtisku jautājumu risināšana: komunālo pakalpojumu
organizēšana, pirmskolas un vispārējā izglītība, sociālā palīdzība, kultūra, zemes
izmantošanas un apbūves kārtība, teritorijas labiekārtošana, sabiedriskais transports, atbalsts
dzīvokļu jautājuma risināšanai, komercdarbības sekmēšana. Pašvaldības brīvprātīgi risina
arī citus iedzīvotājiem būtiskus jautājumus, kā arī veic valsts deleģētās funkcijas. Tomēr
pašvaldību rīcībā esošā infrastruktūra un tās tehniskais stāvoklis nenodrošina minēto
uzdevumu sekmīgu risināšanu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
Valsts budžetā tiek paredzēti līdzekļi pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošanai. Prioritārās jomas valsts investīcijām pašvaldībās ir noteiktas
saskaņā ar NAP. Tiek ņemta vērā arī nepieciešamība atbalstīt iepriekšējos gados uzsākto
pašvaldību investīciju projektu pabeigšanu. Prioritāri tiek atbalstīti pašvaldību iesniegtie
projekti izglītības, kultūras, sociālās aprūpes jomā, kā arī pašvaldību infrastruktūras
modernizācijai komercdarbības vides uzlabošanai. Valsts investīcijas pašvaldībās būs
vērstas uz lielu, attīstīties spējīgu novadu pašvaldību veidošanu un to infrastruktūras
modernizāciju, jo pašvaldību kapacitāti mazina arī to sadrumstalotība – caurmērā salīdzinoši
neliels iedzīvotāju skaits. Vairāk nekā 400 pašvaldībās iedzīvotāju skaits nesasniedz divus
tūkstošus, 198 pašvaldībās to ir mazāk nekā tūkstotis. Nelielajās pašvaldībās sociāli
ekonomiskās attīstības līmenis ir zemāks nekā lielajās, to budžeta resursi ir nepietiekami
investīcijām vai finanšu līdzekļu piesaistei, kur nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.
Mazo pašvaldību administratīvā spēja ir zema, jo to administrācijā trūkst juristu,
ekonomistu, finansistu, teritorijas un attīstības plānotāju, projektu vadītāju, kā arī sociālo
darbinieku. Nelielās pašvaldības tikai ar lielām grūtībām veic savus ikdienas uzdevumus,
tām nepietiek resursu un spēju, lai risinātu attīstības jautājumus, sakārtotu un modernizētu
pašvaldības infrastruktūru, ieviestu informāciju tehnoloģijas. Arī pastāvošā pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas sistēma neveicina pašvaldību attīstību.
Lielu, attīstīties spējīgu pašvaldību veidošanās un atbalsts šī procesa veiksmīgai
norisei reglamentēts Administratīvi teritoriālās reformas likumā. Saskaņā ar likumā
noteikto, ir veikta administratīvo teritoriju izpēte, konsultējoties ar pašvaldībām, sagatavots
un Ministru kabinetā apstiprināts vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma
projekts. Lai veicinātu novadu infrastruktūras attīstību, ir piešķirta vienreizēja mērķdotācija

5

uz 01.01.2007.
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22 novadu pašvaldībām 4,35 milj. latu apmērā. Pašvaldību apvienošanās projektu
sagatavošanai piešķirta mērķdotācija 21 pašvaldību grupai 93 tūkst. latu apmērā.
Mērķdotācijas un dotācijas pašvaldībām Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei
ir būtisks instruments, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas realizāciju un tās
pabeigšanu 2009. gadā.
Teritorijas plānošanas likums noteic, ka līdz 2007. gada 31. decembrim visām
pašvaldībām jābūt izstrādātam un apstiprinātam teritorijas plānojumam. Uz 2007. gada
sākumu vairāk nekā 46% pašvaldību nebija atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādātu un
spēkā esošu teritorijas plānojumu. Šī uzdevuma izpildes nodrošināšana ir būtisks RAPLM
darbības uzdevums, kura izpilde tiks veicināta ar mērķtiecīgu dotāciju politiku teritorijas
plānojumu izstrādes jomā.
Lai veicinātu pašvaldību veicamo funkciju informatizāciju un e-pārvaldes
veidošanos, RAPLM uztur un attīsta pašvaldību funkciju izpildei nepieciešamo
programmatūru, kas ir pieejama bez maksas. Pašvaldībām ir pieejami personu datu
uzskaites, nekustāmā īpašuma uzskaites un nodokļu administrēšanas, pašvaldību epakalpojumu izpildes, procesu pārvaldības sistēmas un kvalitātes vadības sistēmas
programmatūras. Programmatūra nodrošina ziņu apmaiņu ar valsts informācijas sistēmām
un valsts institūciju pārziņā esošajiem reģistriem, tā ir izstrādāta un ieviesta RAPLM un citu
valsts institūciju sekmīgas sadarbības rezultātā. Pašvaldības izmanto arī komercsabiedrību
izstrādātās, ieviestās un uzturētās informācijas sistēmas. ERAF projekta ietvaros ir izveidoti
10 pašvaldību informāciju tehnoloģiju kompetences centri, uzsākts darbs pie pašvaldību
uzziņu centra izveides, pašvaldību e-pakalpojumu infrastruktūras izveides, kā arī
dokumentu vadības sistēmas izveides un ieviešanas piecās pašvaldībās. RAPLM turpmākās
darbības uzdevums ir nodrošināt pašvaldību funkciju izpildei nepieciešamās
programmatūras uzturēšanu un tās funkcionalitātes paplašināšanu, atbalsta dienesta un
centrālā datu centra darbību šīs programmatūras ieviešanai pašvaldībās, kā arī nodrošināt
finansējumu izveidotajiem pašvaldību informāciju tehnoloģiju kompetences centriem un
uzziņu centriem. Nākotnē paredzēta minēto kompetenču centru tīkla paplašināšana.
Kopš 2007. gada saskaņā ar Bibliotēku likumu ir uzsākta mērķdotāciju piešķiršana
pašvaldībām, nodrošinot pašvaldību bibliotēku lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī iespēju bez maksas izmantot
datoru.

2.5.2. Politikas dokumenti un normatīvie akti6
Politikas dokumenti:
Pašvaldību reformu koncepcija (pieņemta MK 28.09.1993, protokols Nr.11);
Pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas koncepcija (MK pieņemta
04.06.1996, protokols Nr.30);
3) Valsts atbalsta programma novadu infrastruktūras attīstībai (apstiprināta ar MK
rīkojumu Nr.152 2004.gada 9.martā);
4) Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005.-2009.gadam (apstiprināta ar
MK rīkojumu Nr.623 2005.gada 29.septembrī);
5) Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006.-2013.gadam (apstiprināta
ar MK rīkojumu Nr. 542 2006.gada 19.jūlijā);
1)
2)

6

Šeit un turpmāk pie LR normatīvajiem aktiem minēti tikai darbību reglamentējošie likumi, atsevišķi
neuzskaitot no tiem izrietošos MK noteikumus un citus normatīvos aktus.
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6)

Latvijas e-pārvaldes koncepcija (apstiprināta ar MK rīkojumu Nr. 496 2002.gada
11.septembrī);
7) Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts;
8) Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.-2008.gadam (apstiprināta ar MK
2005.gada 19.oktobra rīkojumu Nr. 684;
9) Nacionālais attīstības plāns 2007.- 2013.gadam (MK 04.07.2006. noteikumi
Nr.564).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

LR likumi:
Likums „Par pašvaldībām”;
Likums „Par pašvaldību budžetiem”;
Administratīvi teritoriālās reformas likums;
Teritorijas plānošanas likums;
Bibliotēku likums;
Elektronisko dokumentu likums;
Valsts informācijas sistēmu likums;
Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums;
Likums „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto
vietu statusa noteikšanu”.
Eiropas Padomes un Komisijas normatīvie akti:

1) Eiropas vietējo pašvaldību harta.

2.5.3. Programmas mērķi un vadlīnijas to sasniegšanai
Virzīt rīcībspējīgu pašvaldību attīstību, tādējādi veicinot pašvaldību pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes izaugsmi visā Latvijas teritorijā un iedzīvotāju līdzdalību savas
teritorijas attīstībā:
1) sniedzot valsts atbalstu pašvaldību infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai, kas
tādējādi nodrošina priekšnosacījumus lielu, attīstīties spējīgu pašvaldību izveidei un
pašvaldību funkciju efektīvai veikšanai;
2) nodrošinot pašvaldības ar informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, ieviešot epakalpojumus un veidojot e-pārvaldi pašvaldībās;
3) attīstot pašvaldību informāciju tehnoloģiju kompetenču un uzziņu centru darbību.

2.5.4. Gaidāmie politikas rezultāti vidējam termiņam
Nr.
p.k.

Politikas rezultāts
2007.

1.
2.

3.

Pašvaldību īpatsvars, kurās ir iedzīvotāju skaita pieaugums,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, % no visām pašvaldībām
Pašvaldību īpatsvars, kurās ir bezdarba līmeņa
samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, % no visām
pašvaldībām
Pievilcīga komercdarbības vide, mazo un vidējo
uzņēmumu skaita pieaugums % pret iepriekšējo gadu

4.

E-pakalpojumu skaita pieaugums,
pašvaldībās, % pret iepriekšējo gadu

5.

Rindas uz vietām pirmskolas izglītības iestādēs
samazināšanās, % pret 2008.gada faktisko rindu
Izveidotas attīstīties spējīgas pašvaldības, saskaņā ar MK
apstiprinātiem noteikumiem par administratīvi teritoriālo
iedalījumu, % no MK noteikumos noteiktā novadu skaita

6.

ko

sniedz

Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
2008.
2009.

2010.

A

B

A

B

A

B

48

-

13

-

15

-

16

1

1

16

1

16

1

17

2

1

2

1

2

1

2

8

8

20

8

20

8

20

-

-

-

-

5

-

6

8

26

49

43

-

-

-
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2.5.5. Gaidāmie darbības rezultāti
Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
Nr.p.
k.

1.
2.
3.

4.
5.

Darbības rezultāts

Izstrādāti pašvaldību apvienošanās projekti, projektu
skaits**
Izveidotas jaunas pašvaldību funkciju izpildei
nepieciešamās lietotājprogrammas, programmu skaits
Elektroniskās informācijas apmaiņas nodrošināšana
starp pašvaldībām un valsts datu bāzēm, datu bāzu
skaits
Atbalstīti infrastruktūras attīstības objekti esošo un
potenciālo novadu nozīmes attīstības centru pilsētās,
objektu skaits
Atbalstīti pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstības objekti, objektu skaits

6.

Novada pašvaldību teritoriālo vienību skaits, kurām
piešķirta dotācija

7.

Sakārtota infrastruktūra novados, novadu skaits, %
no kopējo novadu skaita***
Mērķdotācija teritorijas plānojumu izstrādei
(saņēmēju skaits veikts avansa maksājums)
Mērķdotācija teritorijas plānojumu izstrādei
(saņēmēju skaits, kuriem jāizmaksā piešķirtā, bet
neizmaksātā mērķdotācijas daļa)

8.

9.

10.

2008

2009

2010

2007

Nodrošināts
pašvaldību
publiskajām
bibliotēkām bezmaksas interneta pieslēgums un
iedzīvotājiem bezmaksas datoru izmantošana,
pieslēgumu skaits
pašvaldību publiskajās
bibliotēkās %

A

B

A

B

A

B

48

23

43

-

-

-

-

1

1

2

1

2

1

2

2

2

3

2

-

2

-

-

-

35

-

34

-

33

-

-

17

-

16

-

15

314 +
20*

-

124 +
10*

-

-

-

-

-

30%

21
4*

+

-

-

-

-

0

0

12

15

35

15

35

110

100

130

75

130

70

95

80

80

100

80

100

80

100

* pašvaldības, kurām pienākas dotācijas otrais maksājums (50 000 Ls apmērā), saskaņā ar ATR likuma 9.’panta 2.daļu.
** saskaņā ar Administratīvo teritoriju reformas likumu novadu izveide tiek pabeigta 2009. gadā, tāpēc apvienošanās projektu
sagatavošana jāpabeidz 2008. gadā.
*** Mērķdotāciju piešķiršana teritoriālo vienību skaitam 2009. gadā ir plānota, bet 2010.gadam nevaram plānot bet 2010.
gadā nevaram sasniedzamo rezultātu plānot, jo saskaņā ar ATR likumu novadu veidošana jāpabeidz 2009.gadā. Mērķdotāciju
piešķiršana teritoriālo vienību skaitam (sasniedzamie rezultāti Nr.8) 2009. gadā ir plānota, bet 2010.gadam nevaram plānot, jo
saskaņā ar ATR likumu novadu veidošana jāpabeidz 2009. gadā, atbilstoši brīvprātīgi izveidotajiem novadiem 2009. gadā arī
jāpabeidz mērķdotācijas izmaksas.

2.5.6. Jaunās politikas iniciatīvas
Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010

1. Pašvaldību apvienošanās veicināšana (atbalsts administratīvi
181 594
85 136
50 000
teritoriālās reformas īstenošanai)
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Administratīvi teritoriālās reformas likums;
Pašvaldību reformu koncepcija (28.09.1993.);
Pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas koncepcija (04.06.1996.);
Valsts atbalsta programma novadu infrastruktūras attīstībai (08.03.2004.);
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013. (04.07.2006.)
Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un galvenie plānotie pasākumi
Mērķis:
Veicināt pašvaldību apvienošanos, sniedzot valsts atbalstu pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai, nodrošinot
priekšnosacījumus lielu attīstīties spējīgu pašvaldību izveidei, pašvaldību funkciju efektīvai veikšanai, tai skaitā efektīvu IKT
risinājumu izmantošanu to nodrošināšanai, valsts teritorijas līdzsvarotai attīstībai un līdz ar to konkurētspējas paaugstināšanai
citu Eiropas valstu vidū.

Plānotie pasākumi:
1.

Atbalsts novadu infrastruktūras attīstībai saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9´ pantu - dotācija
pašvaldībām
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2.

Lielu novadu pašvaldību izveides veicināšana (pilotprojektiem, veidojot lielus novadus 6 rajonu teritorijās)- dotācija
pašvaldībām
3. Vienreizējās dotācijas piešķiršana pašvaldībām, kuras veic administratīvi teritoriālo reformu
4. Vietējo pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošana
5. Pilsētvides sakārtošana un ilgtspējīgu pilsētu attīstības veicināšana esošo un potenciālo novadu nozīmes attīstības centros
6. Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība reģionālās, novadu un vietējas nozīmes attīstības centros
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīvas pasākums, norādot rezultāta kārtas numuru
PR Nr. 1; 2; 3; 5; 6
DR Nr.1, 4, 5; 6, 7
Programma „Politiku veidošana un vadība” DR Nr. 6

Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1) Netiek izpildīts Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.’ pants.
2) Tiek apdraudēta vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, jo iedzīvotājiem nav pārliecības un pamatojuma par
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanos.
3) Var tikt apdraudēta dotācijas piešķiršana pašvaldībām
Jaunā politikas iniciatīva pasākums

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010

1. Pašvaldību apvienošanās veicināšana (atbalsts administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanai)
29 636
10 136
Pasākums
1.1. Atbalsts novadu infrastruktūras attīstībai saskaņā ar Administratīvi
teritoriālās reformas likuma 9´ pantu - dotācija pašvaldībām
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Administratīvi teritoriālās reformas likums;
Pašvaldību reformu koncepcija (28.09.1993.);
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.g. (04.07.2006.);
2006.gada 14.februāra MK rīkojums Nr.132 „Kārtība, kādā piešķir un izmanto valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām
infrastruktūras attīstībai”.
Jaunās politikas iniciatīvas pasākuma mērķis un galvenās plānotās aktivitātes
Mērķis:
Veicināt administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu
Plānotās aktivitātes:
Dotācijas piešķiršana novada pašvaldībām infrastruktūras attīstībai
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīvas pasākums, norādot rezultāta kārtas numuru
PR Nr. 1; 3; 6
Programma „Politiku veidošana un vadība” DR Nr. 6

Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1) Netiek izpildīts Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.’ pants.
2) Tiek apdraudēta vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, jo iedzīvotājiem nav pārliecības un pamatojuma par
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanos.
3) Var tikt apdraudēta dotācijas piešķiršana pašvaldībām
Jaunā politikas iniciatīvas pasākums

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010

1. Pašvaldību apvienošanās veicināšana (atbalsts administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanai)
Pasākums
100 000
25 000
1.2. Lielu novadu pašvaldību izveides veicināšana (pilotprojektiem, veidojot
lielus novadus 6 rajonu teritorijās)- dotācija pašvaldībām
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Administratīvi teritoriālās reformas likums;
Pašvaldību reformu koncepcija (28.09.1993.);
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.g. (04.07.2006.)
Jaunās politikas iniciatīvas pasākuma mērķis un galvenās plānotās aktivitātes
Mērķis:
Lielu, attīstīties spējīgu novadu izveidošana un novada pašvaldību infrastruktūras sakārtošana.
Plānotās aktivitātes
Valsts budžeta dotācija piešķiršana novadu infrastruktūras attīstībai pilotprojektiem
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Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai
darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas iniciatīvas pasākumu, norādot rezultāta numuru
PR Nr. 1; 2; 3
DR Nr. 7
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1. Tiek apdraudēta lielu novadu izveide un novadu infrastruktūras attīstība.
2. Netiek veicināta vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, jo iedzīvotājiem nav pārliecības un pamatojuma par
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanos
Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010

1. Pašvaldību apvienošanās veicināšana (atbalsts administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanai)
1 919
Pasākums
1.3.Vienreizējās dotācijas piešķiršana pašvaldībām, kuras veic administratīvi
teritoriālo reformu
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Administratīvi teritoriālās reformas likums (9.pants);
Pašvaldību reformu koncepcija (28.09.1993.);
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.g. (04.07.2006.);
2005.gada 20.decembra MK noteikumi Nr.996 „Noteikumi par vienreizējās dotācijas piešķiršana pašvaldībām, kuras veic
administratīvi teritoriālo reformu”.
Jaunās politikas iniciatīvas pasākuma mērķis un galvenās plānotās aktivitātes
Mērķis:
Veicināt administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu
Plānotās aktivitātes:
Vienreizējās dotācija piešķiršana pašvaldībām, kuras veic administratīvi teritoriālo reformu, lai kompensētu izdevumus, kas
saistīti ar pašvaldības statusa maiņu (veidlapu, zīmogu, uzrakstu nomaiņa u.c.)
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai
darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas iniciatīvas pasākumu, norādot rezultāta numuru
PR Nr. 1; 2; 3; 4
DR. Nr. 6

Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1) Netiek izpildīta Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.panta 1.daļa.
2) Tiek kavēta administratīvi teritoriālās reformas īstenošana
3) Pašvaldībām netiek kompensēti izdevumi, kas saistīti ar pašvaldības statusa maiņu (veidlapu, zīmogu, uzrakstu
nomaiņa u.c.)
Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010

1. Pašvaldību apvienošanās veicināšana (atbalsts administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanai)
39
Pasākums
1.4. Vietējo pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošana
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Administratīvi teritoriālās reformas likums 8.pants;
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.g. (04.07.2006.);
2006.gada 25.aprīļa MK noteikumi Nr.326 „Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo pašvaldību apvienošanās projektu”;
2006.gada 4.aprīļa MK noteikumi Nr.255 „Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu
sagatavošanai”.
Jaunās politikas iniciatīvas pasākuma mērķis un galvenās plānotās aktivitātes
Mērķis:
Veicināt administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu
Plānotās aktivitātes:
Valsts mērķdotācijas piešķiršana pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai, lai izstrādātu novada attīstības stratēģiju,
administratīvās struktūras projektu un veiktu apvienošanās projekta publisku apspriešanu.
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīvas pasākums, norādot rezultāta kārtas numuru
PR Nr. 1; 2; 3
DR Nr. 1
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1) Netiek izpildīts Administratīvi teritoriālās reformas likuma 8.pants
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2) Finansējuma nepiešķiršanas gadījumā netiks nodrošināts nepieciešamais atbalsts administratīvās reformas veicināšanai, kā
arī netiks izstrādāta veidojamo novadu attīstības stratēģija un optimālākais pārvaldes modelis, kas apgrūtinās jaunizveidotās
pašvaldības sekmīgas darbības uzsākšanu.
Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010

1. Pašvaldību apvienošanās veicināšana (atbalsts administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanai)
Pasākums
35 000
35 000
35 000
1.5. Pilsētvides sakārtošana un ilgtspējīgu pilsētu attīstības veicināšana esošo un
potenciālo novadu nozīmes attīstības centros
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.g. (04.07.2006.);
Pašvaldību reformu koncepcija (28.09.1993.).
Jaunās politikas iniciatīvas pasākuma mērķis un galvenās plānotās aktivitātes
Mērķis:
Nodrošināt pilsētvides sakārtošanu un ilgtspējīgu esošo un potenciālo novadu nozīmes attīstības centru pilsētu kā reģionālās
konkurētspējas un līdzsvarotas attīstības virzītājspēka infrastruktūras attīstību.
Saskaņā ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013. gadam noteikto, pilsētām ir jākļūst par nozīmīgu katra reģiona un
visas valsts attīstības virzītājspēku.
Plānotās aktivitātes:
Valsts investīcijas pašvaldībām, lai nodrošinātu esošo un potenciālo novadu nozīmes attīstības centru pilsētu kā reģionālās
konkurētspējas un līdzsvarotas attīstības virzītājspēka attīstību
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīvas pasākums, norādot rezultāta kārtas numuru
PR Nr. 3
DR Nr. 4
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1) Netiks radīti priekšnoteikumi valsts policentriskai attīstībai, līdz ar to tiks kavēta NAP ieviešana, kas nosaka, ka
policentriska attīstība, veidojot pilsētu tīklu, rada priekšnosacījumus līdzsvarotas valsts attīstībai.
2) Netiks veicināta novadu veidošana.
Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010

1. Pašvaldību apvienošanās veicināšana (atbalsts administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanai)
Pasākums
15 000
15 000
15 000
1.6. Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība reģionālās, novadu
un vietējas nozīmes attīstības centros
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.g. (04.07.2006.);
Pašvaldību reformu koncepcija (28.09.1993.);
MK 12.09.2006. protokollēmums (Protokols Nr 47 34.§).
Jaunās politikas iniciatīvas pasākuma mērķis un galvenās plānotās aktivitātes
Mērķis:
Veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veidošanos, kā arī pakalpojumu pieejamību noteiktos reģionālās, novadu un
vietējas nozīmes attīstības centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.
Latvijas nodarbinātības politikas mērķis ir nodarbinātības līmeņa paaugstināšana, un bezdarba problēmu risināšana, balstoties
uz sekmīgu ekonomisko izaugsmi.
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.gadam kā drošas un stabilas attīstības priekšnosacījumu norāda cilvēka
labklājības kāpumu, kuru var sasniegt, veidojot ilgtspējīgu sociālās drošības sistēmu un sniedzot atbalstu ģimenēm.
Pirmsskolas izglītības pieejamība ģimenēm ir viens no būtiskiem faktoriem, kas nosaka dzīvesvietas pievilcību un ģimenes
izvēli par labu dzīvei noteiktā pašvaldībā, mazina dzimumu nelīdztiesību darba tirgū un veicina nodarbinātību. Ieguldot
pirmskolas izglītības iestāžu (PII) infrastruktūras attīstībā tiks veicināta Latvijas nacionālās Lisabonas programmas 2005.2008.gadam izvirzītā mērķa „valsts izaugsmes un nodarbinātības veicināšana” sasniegšana.
Plānotās aktivitātes:
Valsts investīcijas pašvaldībām kuras nodrošinās pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras paplašināšanu un modernizāciju
t.i., vietu skaita paplašināšanu uz esošās infrastruktūras bāzes
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai
darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas iniciatīvas pasākums, norādot rezultāta numuru
PR Nr. 5
DR Nr. 5
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Sekas, ja finansējums netiks piešķirts

1) Netiks radīti priekšnoteikumi darba un ģimenes dzīves saskaņošanas veicināšanai - iespējas personām
iesaistīties sabiedriskajās un nodarbinātības aktivitātēs, līdz ar to tiks kavēta NAP ieviešana, kas kā drošas un
stabilas attīstības priekšnosacījumu norāda cilvēka labklājības kāpumu, kuru var sasniegt, veidojot ilgtspējīgu
sociālās drošības sistēmu un sniedzot atbalstu ģimenēm.
2) Netiks samazinātas rindas uz pirmskolas izglītības iestādēm.
Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010
953
1 053
1 028
4. Pašvaldību e-pārvaldes attīstība
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.g. (04.07.2006.);
Elektroniskās pārvaldes attīstības programma. Apstiprināta ar MK 2005.gada 29.septembra rīkojumu Nr.623.
Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un galvenie plānotie pasākumi
Mērķis:
Pašvaldībai nepieciešamo e-pārvaldes funkciju informatizācija
Plānotie pasākumi:
Pašvaldību vienotās informatizācijas sistēmas:
apakšsistēmu izstrāde, kas nodrošinās pašvaldību sociālajiem darbiniekiem piekļuvi valsts informācijas sistēmu
datiem (CSDD, VSAA u.c.) tiešsaistē, un dod iespēju personām elektroniski pieteikties uz pašvaldību pabalstiem;
Informācijas tehnoloģiju pārvaldības sistēmas ieviešana pašvaldībās, saskaņā ar informācijas
sabiedrības un e-pārvaldes politiku.
* Plānotos pasākumus RAPLM veic sadarbībā ar attiecīgajiem valsts reģistriem un IUMEPL sekretariātu,
Jaunā politikas iniciatīva

saskaņā ar informācijas sabiedrības un e-pārvaldes politiku
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā
politikas iniciatīva, norādot rezultāta kārtas numuru
PR Nr. 4
DR Nr. 2; 3
Programma „Politiku veidošana un vadība” DR Nr. 21
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1. Netiek nodrošināta Elektroniskās pārvaldes attīstības programma.
2. Netiek realizēts Nacionālā attīstības plāna uzstādījums par pakalpojumu pieejamību.
3. Netiek veicināta informācijas sabiedrības veidošana.
Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010
160
160
160
6. Atbalsta paplašināšana pašvaldībām teritorijas plānojumu izstrādē
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Teritorijas plānošanas likums;
Reģionālās attīstības likums;
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.g. (04.07.2006.);
MK 19.10.2004. noteikumi Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un galvenie plānotie pasākumi
Mērķis:
Piešķiramās dotācijas apjoma palielināšana, lai nodrošinātu palielināto prasību izpildi un kopējo izmaksu pieaugumu
segšanu teritorijas plānojumu izstrādei un veicinātu kvalitatīvu teritorijas plānojumu izstrādi.
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā
politikas iniciatīva, norādot rezultāta kārtas numuru
PR Nr. 3
DR Nr. 8; 9
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1.
Netiek izstrādāti līdz galam teritorijas plānojumi pašvaldībām, kuras uzsākušas izstrādi.
2.
Tiek kavēta virkne jaunu prasību, kas izriet no normatīvajiem aktiem, iestrādāšana plānojumos.
3.
Tiek veikta haotiska teritorijas apbūve pašvaldībās kurām ir nekvalitatīvs teritorijas plānojums vai tā nav,
neievērojot ilgtspējīgas attīstības principu un neievērojot normatīvo aktos noteiktos aprobežojumus, kā arī liekot šķēršļus
komercdarbības attīstībai, ES finanšu līdzekļu piesaistei.
Jaunā politikas iniciatīva
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Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu
finansējums pa gadiem (tūkstošos
latu)
2008
2009
2010

10. Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām
300
300
300
bezmaksas interneta un datoru izmantošanai
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Bibliotēku likums
Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un galvenie plānotie pasākumi
Mērķis:
Īstenot Bibliotēku likumā noteikto normu, kas paredz, ka visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās
interneta un datora izmantošanas pakalpojumi iedzīvotājiem tiek sniegti bez maksas visās pašvaldību
publiskajās bibliotēkās.
Plānotie pasākumi
- dotācijas piešķiršana pašvaldībām, lai nodrošinātu iedzīvotājiem visās pašvaldību publiskajās
bibliotēkās interneta un datora bezmaksas izmantošanu
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai
darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas iniciatīva, norādot rezultāta kārtas
numuru
DR: 10.
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
Netiks nodrošināta 2007.gadā uzsākto Bila un Melindas Geitsu fonda finansēto projekta realizācija un īstenota
Bibliotēku likumā noteikto normu īstenošana, kas paredz, ka visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās
interneta un datora izmantošanas pakalpojumi iedzīvotājiem tiek sniegti bez maksas.
Šobrīd 2007.gada budžetā bāzē paredzētie 700 000 Ls neatspoguļo reālo nākamā gada abonēšanas un minēto
pakalpojumu nodrošināšanas izdevumu apjomu pašvaldībās. 2008.gadā, lai nodrošinātu internetu, vispār
pieejamos elektroniskos informācijas resursus, kā arī datortehnikas izmantošanu iedzīvotājiem publiskajās
bibliotēkās bez maksas, ir nepieciešams Ls 1 000 000. Saskaņā ar projekta plānu, līdz 2007.gada beigām 80%
pašvaldību publiskajās bibliotēkās tiks ierīkots mūsdienu prasībām atbilstošs kvalitatīvs interneta pieslēgums,
2008.gadā ir paredzēta pārējās bibliotēkās interneta pieslēgumu ierīkošana. 2008.gadā ir nepieciešams
finansējums visu bibliotēku bezmaksas interneta pieslēguma nodrošināšanai.

2.5.7. Izstrādājamie politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projekti
Saraksts ar dokumentu projektiem, kuru izstrāde plānota programmas ietvaros
Stratēģijas darbības laikā, apkopots 2.7.7. punktā (2.10., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. apakšpunktos).

2.5.8. Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
Budžeta programmu īstenos RAPLM Pašvaldību attīstības departaments, Attīstības
instrumentu departaments, Pašvaldību informatizācijas departaments, Teritorijas plānojumu
departaments, Finanšu departaments, Audita departaments, kā arī VRAA.
Darbības spēju uzlabošanai ir paredzēti šādi pasākumi:
1) Pārvaldības menedžmenta pilnveidošana;
2) Pašvaldību darbinieku semināri, konsultācijas, informācijas ievietošana RAPLM
mājas lapā par programmas realizācijas aktuāliem jautājumiem;
3) Metodiskās palīdzības sniegšana pašvaldībām apvienošanās projektu sagatavošanā,
novadu veidošanā, teritorijas plānojumu izstrādē un ieviešanā, kā arī informāciju
tehnoloģiju ieviešanā saskaņā ar informācijas sabiedrības un e-pārvaldes politiku;
4) Dotāciju un mērķdotāciju piešķiršanas sistēmas pilnveidošana un vienkāršošana, tai
skaitā, deleģējot atsevišķas funkcijas VRAA un nodrošinot tās publicitāti;
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5) PVIS funkcionalitātes paplašināšana, pašvaldību pakalpojumu elektronizācijas
veicināšana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas sasniegumu ieviešana,
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana saskaņā ar valsts politiku informācijas
sabiedrības, t.sk., elektroniskās pārvaldes un informācijas tehnoloģiju jomā;
6) Dotāciju un mērķdotāciju izlietošanas likumības uzraudzības profesionalitātes
nodrošināšana.
Pašvaldību informatizācijas jautājumu koordinācijai tiks izveidota Pašvaldību
vienotās informācijas sistēmas koordinācijas padome. Budžeta programmas uzdevumu
izpildes nodrošināšanā saskaņā ar e-pārvaldes un e-pakalpojumu attīstības un pārraudzības
politiku RAPLM sadarbosies ar informāciju tehnoloģiju kompetenču centriem pašvaldībās.
Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas koordinācijas padomē tiks iekļauti arī sekretariāta
un valsts institūciju pārziņu pārstāvji.

2.5.9. Programmas finansējums
25.00.00 Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts budžetu
2007.gadam"
paredzētais papildu
finansējums (latos)

35 955 650

50 229 656

0
0
35 955 650

50 229 656

35 955 650
35 955 650
14 821 273
249 239
106 114

50 229 656
50 229 656
50 229 656

0
14 465 920
21 134 377

50 229 656

25.01.00 Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts budžetu
2007.gadam"
paredzētais papildu
finansējums (latos)

12 800 000
0
0
12 800 000

12 800 000
12 800 000

12 800 000
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25.02.00 Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

Grozījumos likumā "Par valsts
budžetu 2007.gadam"
paredzētais papildu
finansējums (latos)

20 872 190
0
0
20 872 190
20 872 190
20 872 190
0
0
0
0
0
20 872 190

25.03.00 Dotācijas pašvaldībām Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

Grozījumos likumā "Par valsts
budžetu 2007.gadam"
paredzētais papildu
finansējums (latos)

275 000

275 000
275 000
275 000
275 000

275 000

25.04.00 Dotācijas pašvaldībām Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums
Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par valsts
budžetu 2007.gadam"
paredzētais papildu
finansējums (latos)

160 000

160 000
160 000
160 000
160 000

160 000
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25.05.00 Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums
Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts budžetu 2007.gadam"
paredzētais papildu
finansējums (latos)

1 302 346
0
0
1 302 346
1 302 346
1 302 346
1 040 159
249 239
0
0
790 920
262 187

25.06.00 Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai
Nr.
p.k.

Klasifikācijas koda nosaukums

1.

Resursi izdevumu segšanai:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts budžetu 2007.gadam"
paredzētais papildu
finansējums (latos)

440 000

440 000
440 000
440 000
440 000

440 000

25.07.00 Dotācija Latvijas pašvaldību savienības pārstāvniecībai Briselē
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums
Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Grozījumos likumā "Par
valsts budžetu 2007.gadam"
paredzētais papildu
finansējums (latos)

106 114

106 114
106 114
106 114
106 114
106 114
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2.6. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie reģionālās attīstības
atbalsta instrumenti
2.6.1. Situācijas raksturojums
Iestājoties ES, Latvijai ir iespēja izmantot ES sniegto finanšu atbalstu ekonomikai un
sociālajai attīstībai atbilstoši struktūrfondu 1. mērķim „Konverģence” – atbalsts attīstībā
atpalikušo ES teritoriju daļu (IKP zem 75% no ES vidējā) izaugsmei. Lielākie finanšu
instrumenti, kuru ietvaros Latvija saņem finanšu atbalstu, ir ES struktūrfondi un Kohēzijas
fonds.
ES struktūrfondu plānošanas periodā no 2007.-2013.gadam izvēlētais ieviešanas
veids nosaka, ka tiek noteiktas konkrētas prioritātes un izstrādāti noteikti atbalsta pasākumi
saskaņā ar šādām darbības programmām: „Cilvēkresursi un nodarbinātība”,
„Komercdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi”.
Lai veicinātu līdzsvarotas un ilgtspējīgas valsts attīstību, Latvijas konkurētspējas
palielināšanos, nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību, ilgtspējīgas
pilsētvides un pilsētreģionu attīstību, RAPLM ES struktūrfondu plānošanas periodā 2007. 2013.gadam pilda starpniekinstitūcijas funkcijas, nodrošinot šādu aktivitāšu ieviešanas
vadību:
1) Atbalsts infrastruktūras projektu īstenošanai nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros;
2) Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība;
3) Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem;
4) Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas un projektu
ieviešanas un uzraudzības kapacitātes paaugstināšana;
5) Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centros;
6) Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu (piemēram, bērnu pieskatīšana darba
vietās, dažāda veida dienas centri, bērnu nami, veco ļaužu pansionāti utt.)
pieejamības attīstībai.
7) Publisko interneta pieejas punktu attīstība.

2.6.2. Politikas dokumenti un normatīvie akti
Politikas dokumenti:
1) Eiropas Kopienas stratēģiskās Vadlīnijas (pieņemtas EK 2005. gada 5. jūlijā);
2) Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam (MK 2006.gada 4.jūlija
noteikumi Nr.564);
3) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gadam (apstiprināts ar MK
18.10.2006. rīkojums Nr. 808);
4) Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” (apstiprināta 18.10.2006. ar
MK ar rīkojumu Nr.806);
5) Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta 18.10.2006. ar
MK ar rīkojumu Nr.807);
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6) Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums (projekts, kas
iesniegts MK apstiprināšanai);
7) Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (projekts,
kas iesniegts MK apstiprināšanai).
LR likumi:
1) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums.
Eiropas Padomes un Komisijas normatīvie akti:
1) Padomes regula (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālas attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un
Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999;
2) Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta regula (EK) Nr. 1080/2006 (2006. gada 5.
jūlijs) par Eiropas Reģionālas attīstības fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1783/1999;
3) Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta regula (EK) Nr. 1081/2006 (2006. gada
17. jūlijs) par Eiropas Sociālo fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1783/1999;

2.6.3. Programmas mērķi un vadlīnijas to sasniegšanai
Veicināt pašvaldību pakalpojumu pieejamības un kvalitātes izaugsmi visā Latvijas
teritorijā un iedzīvotāju līdzdalību savas teritorijas attīstībā, nodrošinot RAPLM atbildībā
esošo ES struktūrfondu aktivitāšu ieviešanas vadību un to ietvaros atbalstīto infrastruktūras
un kapacitātes stiprināšanas projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

2.6.4. Gaidāmie politikas rezultāti vidējam termiņam
Šī budžeta programma ir vērsta uz to, lai RAPLM atbildībā esošo ES struktūrfondu
līdzfinansējums būtu pieejams un lai sabiedrisko finanšu līdzekļu ieguldījums virzītu
pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes izaugsmi un uzlabotu pašvaldību
infrastruktūru, veicinot reģionālās konkurētspējas paaugstināšanos un līdzsvarotu valsts
attīstību.
2.6.5.

Gaidāmie darbības rezultāti
Sasniedzamie rādītāji pa gadiem

Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.

Darbības rezultāts

Atbalstītie projekti, projektu skaits
Piesaistīto speciālistu skaits plānošanas reģionos,
pilsētās un novados*
Atbalstīto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits
(rekonstruēti, renovēti, labiekārtoti)*
Izveidoto alternatīvās aprūpes centru skaits*; **

2007

2008

2009

2010

A

B

A

B

A

B

0

27

-

29

-

10

-

0

25

-

50

-

50

-

0

10

-

30

-

40

-

0

1

-

4

-

5

-

Atbalstīto publisko interneta pieejas punktu
5.
50
150
200
0
skaits*
*Netiešs darbības rezultāts. Projektu sadalījumu pa gadiem nav iespējams precīzi noteikt, jo plānota aktivitāšu ieviešana
atbilstoši projektos noteiktajam laika grafikam. Darbs pie aktivitāšu sagatavošanas ieviešanai notiek no 2006.gada. Savukārt
projektu iesniegumu pieņemšana, izvērtēšana, līgumu slēgšana un aktivitāšu uzsākšana plānota sākot no 2008.gada.
** Alternatīvās aprūpes centrs: piemēram, bērnu pieskatīšanas iespēja darba vietās, dažāda veida dienas centri, bērnu nami,
veco ļaužu pansionāti utt.

2.6.6. Jaunās politikas iniciatīvas
Programmas ietvaros nav paredzētas jaunās politikas iniciatīvas.
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2.6.7. Izstrādājamie politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projekti
Saraksts ar normatīvo aktu projektiem, kuru izstrāde paredzēta šīs programmas
ietvaros Stratēģijas darbības periodā, apkopots 2.7.7. punktā (2.5. apakšpunktos).

2.6.8. Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
RAPLM 2007.-2013.gada plānošanas periodā nodrošinās starpniekinstitūcijas
funkciju izpildi. Plānots, ka RAPLM kā atbildīgā iestāde nodrošinās šādu ES struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likumā noteikto funkciju veikšanu:
1) Plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros),
2) Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.)
izstrāde,
3) Finanšu plānošana,
4) Uzraudzība prioritātes līmenī,
5) ES struktūrfondu projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana,
6) Informācijas un publicitātes pasākumi.
ES struktūrfondu plānošanas periodā 2007.-2013. gadam starpniekinstitūciju
funkciju veikšanas pilnveidošanai RAPLM turpinās realizēt RAPLM darbinieku apmācībās
programmas, īpaši koncentrējoties uz projektu ciklu uzraudzību, kvalitātes un risku vadību,
iekšējās kontroles sistēmas izstrādi un iepirkuma likumdošanas piemērošana projektu
vadībā.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde nodrošinās šādu funkciju
veikšanu:
1) Projektu ieviešanas uzraudzība, līgumu slēgšana,
2) Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās,
3) Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju
sagatavošana,
4) Informācijas un publicitātes pasākumi.
Programmas ietvaros īstenot paredzētās aktivitātes tiks finansētas no ERAF un ESF
līdzekļiem. Maksimālā iespējamā līdzfinansējuma likme no ERAF un ESF – 85%. Kopējais
ERAF finansējums, kas pieejams augstāk minēto aktivitāšu īstenošanai, ir 300 174 035
EUR jeb 210 963 513 LVL (1 EUR = 0,702804 pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa),
savukārt kopējais ESF finansējums – 15 269 617 EUR jeb 10 731 548 LVL (1 EUR =
0,702804 pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa).

2.6.9. Programmas finansējums
2007. gadam finansējums nav plānots. ES fondu finansējums tiek plānots atsevišķi.
Informācija par nepieciešamo finansējumu projektiem 2008.-2010. ir apkopota tabulā.
Nepieciešamais
finansējums
struktūrfondu
projektiem
ERAF

2008.gads

2009.gads

2010.gads

Kopā

Nacionālais
finansējums

ERAF

Kopā

Nacionālais
finansējums

ERAF

Kopā

Nacionālais
finansējums

ERAF

74 405 682

13 607 812

60 797 870

39 612 169

5 941 825

33 670 344

42 247 060

6 337 060

35 910 000
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2.7. Politiku veidošana un vadība
2.7.1. Situācijas raksturojums
RAPLM noteiktās kompetences uzdevumu īstenošanā šobrīd ir iesaistīti 163
RAPLM darbinieki. Izvērtējot RAPLM pagājušā gada beigās veiktā funkcionālā audita
rezultātus, veiktas izmaiņas RAPLM pārvaldes struktūrā.
RAPLM organizatoriskās struktūras nostiprināšanai tiks pārskatīta RAPLM un tās
pārraudzības iestāžu (VRAA un plānošanas reģionu) kompetence politikas izstrādē un
īstenošanā, lai pēc iespējas precīzi nodalītu šīs jomas, nosakot tam nepieciešamo
personālsastāvu, kā arī izveidotu un stiprinātu RAPLM darbinieku kapacitāti.
Nodalot RAPLM un tās pārraudzības iestāžu kompetenci politikas izstrādē un
īstenošanā, kā arī paplašinoties deleģēto funkciju apjomam, izmaiņas RAPLM un tās
pārraudzībā esošo institūciju pārvaldes struktūrā un administratīvajā kapacitātē sagaidāmas
arī Stratēģijas darbības periodā.
Īpaši tas tiks attiecināts uz jomām, kuras RAPLM ir jauniegūtas, piemēram, valsts
attīstības pētniecības, analīzes un prognozēšanas sistēmas koordinēšana, vienotas un
koordinātes valsts investīciju politikas plānošana un koordinācija. Tāpat nepieciešama
administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar politikas plānošanas
dokumentu izstrādi un valsts attīstības plānošanas un pētniecības sistēmas koordināciju
kopumā; zemes politikas izstrādi un ieviešanu (tai skaitā telpiskās plānošanas jomā);
pašvaldību darbības pārraudzību un pašvaldību sistēmas sakārtošanu, ieskaitot pašvaldību
apmācības programmu ieviešanu.
Turpmāk RAPLM plašāk politikas plānošanas procesā iesaistīs arī nevalstiskās
organizācijas (piemēram, LPS, Latvijas lielo pilsētu asociāciju, Latvijas pilsētu savienību,
Latvijas pagastu apvienību, Latvijas teritoriālplānotāju asociāciju u.c.), lai nodrošinātu
koordinētu valsts un nevalstisko organizāciju sadarbību RAPLM kompetencē esošo nozaru
attīstības veicināšanā un politikas jomām būtiskāko problēmu risināšanā.
RAPLM nākotnes izaicinājumi:
1) Valsts un reģionālās attīstības politikas veidošanas koordinēšana:
1.1. piedaloties valsts ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas sistēmas izveidē:
1.1.1. pilnveidojot
koordināciju;

ilgtspējīgas

attīstības

politikas

veidošanas

1.1.2. nodrošinot Nacionālās attīstības padomes sekretariāta funkcijas;
1.1.3. veicot pasākumus, kas saistīti ar valsts Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas (t. sk. nacionālā plānojuma) izstrādi;
1.1.4. koordinējot valsts attīstības pētniecības, analīzes un prognozēšanas
sistēmu.
1.2. izstrādājot zemes politiku (izstrādājot zemes politikas pamatnostādnes un citus
ar zemes resursu izmantošanu saistītus politikas plānošanas dokumentus un
normatīvo aktu projektus) un nodrošinot tās ieviešanas koordinēšanu;
1.3. īstenojot telpiskās plānošanas sistēmas pilnveidošanu, tai skaitā, nodrošinot
ainavu politikas plānošanas sistēmas izveidi un reģionālā un vietējā līmeņa
plānošanas dokumentu datu bāzes izveidi.
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1.4. panākot plānošanas reģionu kompetences un kapacitātes stiprināšanu;
1.5. izstrādājot valsts investīciju politikas īstenošanas mehānismu (izstrādājot
koncepciju par vienotas un koordinētas valsts investīciju plānošanas un
uzraudzības sistēmas izveidi valstī) un nodrošinot tā ieviešanas koordinēšanu;
2) Reģionālās attīstības politikas īstenošana un uzraudzība, kas tiks panākta:
2.1. izveidojot politikas uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu;
2.2. veicot NAP ieviešanas koordināciju un uzraudzību (pildot nacionālās attīstības
padomes sekretariāta funkcijas, izveidojot NAP ekspertu forumu);
2.3. sekmējot sadarbību nozaru politiku izstrādē starp ministrijām un to padotības
iestādēm un plānošanas reģioniem;
2.5. pildot Teritoriālās sadarbības ietvaros 2007.-2013.gadā divu programmu
(Latvijas – Lietuvas kaimiņattiecību programma un Latvijas – Igaunijas - Krievijas
kaimiņattiecību programma) vadošās iestādes, sertificējošās iestādes un revīzijas
iestādes funkcijas.
3) Pašvaldību attīstība un pārraudzība, kas tiks panākta:
3.1. izstrādājot pašvaldību informatizācijas jomā jaunu informācijas tehnoloģiju
projektus un e-pakalpojumus, un izveidojot pašvaldību e-pārvaldes un PVIS,
portāla, dokumentu vadības sistēmas, kā arī palīdzības dienestu pašvaldībām
saskaņā ar informācijas sabiedrības un e-pārvaldes politiku;
3.2. sakārtojot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu, uzsākot darbu pie
pašvaldību budžeta analīzes, pašvaldību funkciju audita un RAPLM lēmumu
izpildes kontroles sistēmas uzlabošanas;
3.3. pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu;
3.4. reorganizējot rajona pašvaldības un nododot rajona pašvaldību funkcijas
novadu pašvaldībām un plānošanas reģioniem;
3.5. veicinot pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos;
3.6 attīstīt un izveidot jaunus pašvaldību kompetenču centrus, kā arī paplašināt
uzziņu centra darbību iesaistot jaunas pašvaldības

2.7.2. Politikas dokumenti un normatīvie akti
Politikas dokumenti:
1) Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam (MK 2006.gada 4.jūlija noteikumi
Nr.564)
Latvijas Republikas likumi:
1) Valsts pārvaldes iekārtas likums;
2) Likums par budžetu un finanšu vadību;
3) Valsts civildienesta likums;
4) Likums „Par pašvaldībām”;
5) Administratīvi teritoriālās reformas likums;
6) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums;
7) Reģionālās attīstības likums;
8) Teritorijas plānošanas likums.
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2.7.3. Programmas mērķi un vadlīnijas to sasniegšanai
Programmas mērķis ir nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu RAPLM darbības
stratēģijas plānošanu un īstenošanu, kas tiks sasniegts:
1) stiprinot RAPLM personālu;
2) palielinot RAPLM un tās pakļautībā esošo iestāžu kapacitāti;
3) nodrošinot nevalstisko organizāciju iesaistīšanu politikas veidošanas procesā.
Vadlīnijas programmas mērķa īstenošanai paredz programmas darbības jomu
reglamentējošie ārējie normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti, kā arī RAPLM
struktūrvienību reglamenti un no tiem izrietošie amata apraksti.

2.7.4. Gaidāmie politikas rezultāti vidējam termiņam
Šī budžeta programma nodrošina politikas izstrādi RAPLM kompetences jomās, kas
veicina stratēģijas kopīgo mērķu un rādītāju sasniegšanu. Kopumā tā ir vērsta uz
priekšnoteikumu radīšanu politikas plānošanai un tiesiskās vides nodrošināšanai RAPLM
kompetences jomās.
Šī budžeta programma pilda politikas plānošanas un atbalsta funkcijas citām
RAPLM budžeta programmām. Efektīva politikas plānošanas un atbalsta funkciju veikšana
veicinās citās budžeta programmās iekļauto politikas rezultātu sasniegšanu.

2.7.5. Gaidāmie darbības rezultāti
Nr.p.
k.

Darbības rezultāts

1.

Sagatavoti tiesību aktu projekti (likumprojekti, Ministru
kabineta noteikumi, Ministru kabineta rīkojumi), skaits

2.

Izstrādātas
Ainavu
politikas
plānošanas
pamatnostādnes, skaits
Veikts pētījums par Ainavu plānošanas politikas
ieviešanas gaitu, skaits
Pilotprojekti pašvaldībām, kurās ir nacionālas nozīmes
ainaviskas vērtības, skaits
Sagatavots informatīvs materiāls par Ainavu
plānošanas politikas ieviešanu, skaits
Sagatavots informatīvais ziņojums par pašvaldību
dotācijas izmantošanu iepriekšējā gadā, skaits
Izstrādāta un MK iesniegta koncepcija par stratēģiskās
plānošanas sistēmas izveidi un ieviešanu reģionālās un
vietējās pārvaldes līmenī, skaits
Noorganizētas apmācības plānošanas reģioniem un
vietējām pašvaldībām, apmācību skaits
Nodrošināta Nacionālās attīstības padomes darbība,
organizēto sēžu skaits
Izveidota reģionālās un vietējās pārvaldes līmeņa
plānošanas dokumentu datu bāze, skaits
Izstrādātas pilsētu attīstības pamatnostādnes, skaits

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Sagatavots informatīvs ziņojums MK par pilsētu
attīstības pamatnostādņu īstenošanu, skaits
Nodrošināta
pasākuma
„Atbalsts
ilgtspējīgai
pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai“ aktivitāšu
ieviešanas vadība un uzraudzība, t.sk., atbalstot
investīcijas infrastruktūrā, aktivitāšu skaits
Noorganizētas Konsultatīvās darba grupas sanāksmes,
skaits

2007

Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
2008
2009
2010
A
B
A
B
A
B

7

3

32

2

32

2

32

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

5

11

5

11

4

0

4

0

4

0

4

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

6

2

2

2

6

6

6
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Nr.p.
k.

Darbības rezultāts

2007

Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
2008
2009
2010
A
B
A
B
A
B

16.

Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana,
pasākumu skaits (to skaitā, publikāciju skaits nacionālajā un
reģionālajā presē)
Noorganizēts forums „Reģionālā attīstība”, skaits

17.

Nacionālās reģionālās attīstības padomju sēžu skaits

4

4

4

4

4

4

4

18.

Izstrādāta un MK iesniegta koncepcija par vienotas un
koordinētas valsts investīciju plānošanas un uzraudzības
sistēmas izveidi valstī, skaits

1

0

0

0

0

0

0

15.

463

250

262

250

300

250

300

1

0

1

0

1

0

1

2.7.6. Jaunās politikas iniciatīvas
Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010

3.Vienotas un koordinētas valsts attīstības plānošanas, pētniecības un
2 486
2 772
2 485
prognozēšanas sistēmas izveide un īstenošana
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Teritorijas plānošanas likums;
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.;
Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes;
MK 13.02.2007. protokollēmuma Nr.12, 58.§ 2.2.apakšpunkts;
MK 13.02.2007. MK 13.02.2007. protokollēmuma Nr.12, 58.§ 3. un 5.punkts.
Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un galvenie plānotie pasākumi
Mērķis:
Atbalsts vienotas un koordinētas valsts attīstības plānošanas, pētniecības un prognozēšanas sistēmas izveidošanai
Plānotie pasākumi:
3.1. Valsts attīstības plānošanas, pētniecības un prognozēšanas sistēmas izveide un uzturēšana
3.2. Stratēģiskās plānošanas sistēmas izveide un ieviešanas metodiskā vadība reģionālajā un vietējā līmenī
3.3. Nacionālās attīstības padomes darbības nodrošināšana
3.4. Reģionālā un vietējā plānošanas līmeņa plānošanas dokumentu datu bāze
3.5. Ilgtspējīgas pilsētu attīstības politikas izstrāde un īstenošana
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīva, norādot rezultāta kārtas numuru
DR Nr. 1; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16
Programma „Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” DR Nr. 7; 8
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
Netiks nodrošināts koordinēts valsts attīstības plānošanas, pētniecības un prognozēšanas process.
Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010

3.Vienotas un koordinētas valsts attīstības plānošanas, pētniecības un
prognozēšanas sistēmas izveide un īstenošana
Pasākums
1 676
1 366
1 379
3.1.Valsts attīstības plānošanas, pētniecības un prognozēšanas sistēmas izveide
un uzturēšana
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.g.
Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes
Reģionālās politikas pamatnostādnes
MK 13.02.2007. protokollēmuma Nr.12, 58.§ 2.2.apakšpunkts
Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība (MK
apstiprināti 19.09.2006. noteikumi Nr. 766)
Jaunās politikas iniciatīvas pasākuma mērķis un galvenās plānotās aktivitātes
Mērķis:
Nodrošināt koordinētu valsts attīstības plānošanas, pētniecības un prognozēšanas procesu, kas balstīts uz zinātniski pamatotiem un
praktiski pielietojamiem pētījumiem par valsts un tās teritorijas attīstību, tai skaitā globālās un reģionālās konkurētspējas kontekstā,
kā arī nodrošināt valsts attīstības plānošanas procesa uzraudzību.
Plānotās aktivitātes:
Izveidot vienotu informācijas sistēmu valsts teritorijas analīzes veikšanai
Veikt tematiskos pētījumus par valsts attīstību ietekmējošiem faktoriem
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Nodrošināt sabiedrības iesaistīšanas un informēšanas pasākumi par valsts attīstības procesiem, tai skaitā organizēt ikgadējā
sabiedrības foruma „Reģionālā attīstība” par NAP ieviešanu
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīvas pasākums, norādot rezultāta kārtas numuru
DR Nr. 1; 16
Programma „Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” DR Nr. 7; 8
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1. Netiks nodrošināts koordinēts valsts attīstības plānošanas, pētniecības un prognozēšanas process, kas balstīts uz zinātniski
pamatotiem un praktiski pielietojamiem pētījumiem par valsts un tās teritorijas attīstību, tai skaitā globālās un reģionālās
konkurētspējas kontekstā, kā arī nodrošināta valsts attīstības plānošanas procesa uzraudzību
2. Netiks koordinēta arī turpmāk valstī pētniecība, tā paliks fragmentāra, tādējādi nerisinot konstatētās nepilnības, kas
saistītas ar dažādu pētījumu un analīzes trūkumu par tautsaimniecības tendencēm valstī.
3. Valstī turpināsies nekoordinēts, vāji pamatots un neefektīvs attīstības plānošanas process, kā arī būs apgrūtināta nozaru
ietekmes analīze.
4. Samazināsies sabiedrības informēšanas pasākumi.

Jaunā politikas iniciatīva
3.Vienotas un koordinētas valsts attīstības plānošanas, pētniecības un
prognozēšanas sistēmas izveide un īstenošana
Pasākums
3.2.Stratēģiskās plānošanas sistēmas izveide un ieviešanas metodiskā vadība
reģionālajā un vietējā līmenī.

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010

47

41

41

Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.;
Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes.
Jaunās politikas iniciatīvas pasākuma mērķis un galvenās plānotās aktivitātes
Mērķis:
Stratēģiskās plānošanas sistēmas izveide un ieviešana reģionālajā un vietējā līmenī, nodrošinot plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību teritorijas plānojumos noteikto attīstības prioritāšu ievērošanu plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības
programmās, kā arī izstrādājot iestādes darbības stratēģijas, paredzēt ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos
noteikto prioritāšu īstenošanas mehānismus un to sasaisti ar vidēja termiņa budžeta plānošanu
Plānotās aktivitātes:
Koncepcijas izstrāde par stratēģiskās plānošanas sistēmas izveidi un ieviešanu reģionālās un vietējās pārvaldes līmenī
Nodrošināt stratēģiskās plānošanas metodisko vadību reģionālajā un vietējā līmenī
Nodrošināt plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību darbības stratēģiju izstrādi
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīvas pasākuma, norādot rezultāta kārtas numuru
DR Nr. 7; 8
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
Netiks savlaicīgi īstenots Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnēs noteiktais uzdevums – koncepcijas par
stratēģiskās plānošanas sistēmas izveidi un ieviešanu reģionālās un vietējās pārvaldes līmenī.
Netiks nodrošināta plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību metodiskā vadība stratēģiskās plānošanas jomā.
Netiks izstrādātas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību darbības stratēģijas un to sasaiste ar vidēja termiņa budžeta plānošanu.
Tiks kavēta attīstības plānošanas sistēmas sakārtošana.

Jaunās politikas iniciatīvas pasākums

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010
349
349
349

3.Vienotas un koordinētas valsts attīstības plānošanas, pētniecības un
prognozēšanas sistēmas izveide un īstenošana
Pasākums
3.3. Nacionālās attīstības padomes darbības nodrošināšana
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.;
MK 13.02.2007. MK 13.02.2007. protokollēmuma Nr.12, 58.§ 3. un 5.punkts.
Jaunās politikas iniciatīvas pasākuma mērķis un galvenās plānotās aktivitātes
Mērķis:
Nodrošināt attīstības plānošanas procesa koordināciju valsts, plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību līmenī un valsts attīstības
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plānošanas un budžeta plānošanas saskaņotību.
Plānotās aktivitātes:
Nacionālās attīstības padomes darba nodrošināšana (sekretariāta funkciju veikšana) un ekspertu grupu darba koordinēšana.
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīvas pasākums, norādot rezultāta kārtas numuru
DR Nr. 9
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1. Netiks nodrošināta attīstības plānošanas procesa koordinācija valsts, plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību līmenī un
valsts attīstības plānošanas un budžeta plānošanas saskaņotība.
2. Tiks apgrūtināta ikgadējā ziņojuma sagatavošana MK par Nacionālā attīstības plāna īstenošanas progresu
3. Netiks nodrošināta kvalitatīvu rekomendāciju sagatavošana attīstības plānošanas procesa koordinētai virzībai.

Jaunās politikas iniciatīvas pasākums

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010
300
945
645

3.Vienotas un koordinētas valsts attīstības plānošanas, pētniecības un
prognozēšanas sistēmas izveide un īstenošana
Pasākums
3.4.Reģionālā un vietējā plānošanas līmeņa plānošanas dokumentu datu bāze
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Teritorijas plānošanas likums;
Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes.

Jaunās politikas iniciatīvas pasākuma mērķis un galvenie plānotie pasākumi
Mērķis:
Nodrošināt reģionālās un vietējās pārvaldes plānošanas sistēmas pārskatāmību
Plānotie pasākumi:
Izveidot reģionālās un vietējā plānošanas līmeņa plānošanas dokumentu datu bāzi
Apmācība lietotājus darbam ar izveidoto plānošanas dokumentu datu bāzi
Ievadīt plānošanas dokumentus reģionālās un vietējā plānošanas līmeņa dokumentu datu bāzē
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīvas pasākums, norādot rezultāta kārtas numuru
DR Nr. 10
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts

1) Netiks izveidota reģionālās un vietējā plānošanas līmeņa plānošanas dokumentu datu bāze
2) Netiks nodrošināta kvalitatīva plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību līmeņa plānošanas dokumentu
sasaiste ar nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem
3) Netiks nodrošināta informācijas pieejamība interesentiem, radot situāciju kad tiek maldināta sabiedrība, kas vēlas
realizēt savas ieceres attiecīgajā teritorijā

Jaunās politikas iniciatīvas pasākums

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010
114
72
72

3.Vienotas un koordinētas valsts attīstības plānošanas, pētniecības un
prognozēšanas sistēmas izveide un īstenošana
Pasākums
3.5. Ilgtspējīgas pilsētu attīstības politikas izstrāde un īstenošana
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.

Jaunās politikas iniciatīvas pasākuma mērķis un galvenās plānotās aktivitātes
Mērķis:
Izstrādāt ilgtspējīgu pilsētu attīstības politiku, kā priekšnosacījumu policentriskai, līdz ar to arī – līdzsvarotai valsts teritoriju
attīstībai, sekmējot pilsētu tīkla veidošanos, veicinot pilsētu konkurētspējas celšanos, stiprinot pašvaldību administratīvo kapacitāti
attīstības plānošanā, radot jaunas un nostiprinot esošās funkcionālās saites starp pilsētu un lauku teritorijām.
Plānotās aktivitātes:
Izstrādāt Ilgtspējīgas pilsētu attīstības pamatnostādnes
Publicitātes pasākumu nodrošināšana:
par pamatnostādņu izstrādes gaitu un apstiprināšanu
aktuālākās informācijas iekļaušana RAPLM mājas lapā
pamatnostādņu gala redakcijas publicēšana (bukleta, CD formā)
Ilgtspējīgas pilsētu attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzība
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Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīvas pasākums, norādot rezultāta kārtas numuru
DR Nr. 11; 12
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
Netiks radīti priekšnoteikumi valsts policentriskai attīstībai, līdz ar to tiks kavēta Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.2013.gadam stratēģijas ieviešana, kas nosaka, ka policentriska attīstība, veidojot un nostiprinot pilsētu tīklu, rada priekšnosacījumus
līdzsvarotas valsts attīstībai.
Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010
51
56
116
5. Ainavu plānošanas politikas sistēmas izveide un ieviešana
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013. (04.07.2006.);
MK 2006.gada 6.novembra sēdes protokols Nr.57, 16.§ nosaka, ka RAPLM līdz 2007.gada 31.decembrim jāiesniedz MK Ainavu
plānošanas politikas pamatnostādņu projekts;
Eiropas ainavu konvencija (20.10.2000.);
Jaunā politikas iniciatīva

Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”
Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un galvenie plānotie pasākumi
Mērķis:
Lai realizētu Eiropas ainavu konvencijā norādīto un apzinoties, ka ainavas ir svarīga vietējās kultūras veidošanās sastāvdaļa un, ka
tās ir Eiropas dabas un kultūras mantojuma pamatelements, kas veido cilvēku labsajūtu un dod ieguldījumu eiropeiskās identitātes
nostiprināšanā, Nacionālā plānojuma ietvaros izstrādāt ainavu plānošanas politikas pamatnostādnes ainavu aizsardzības, plānošanas
un pārvaldīšanas nodrošināšanai un ainavu politikas integrēšanai (ieviešanai) visos teritorijas plānošanas līmeņos – nacionālajā,
reģionālajā, rajona un vietējā līmenī.
Plānotie pasākumi:
Izstrādāt Ainavu politikas plānošanas pamatnostādnes;
Nodrošināt Eiropas Ainavu konvencijā paredzēto saistību izpildi.
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīva, norādot rezultāta kārtas numuru
DR Nr. 1; 2; 3; 4; 5
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1.
Netiek nodrošināta Eiropas Ainavu konvencijā paredzēto saistību izpilde
2.
Netiks izpildīts MK dotais uzdevums un visi no tā izrietošie uzdevumi par politikas integrēšanu plānošanas
sistēmā.

Jaunā politikas iniciatīva

Nepieciešamais papildu finansējums pa
gadiem (tūkstošos latu)
2008
2009
2010

7. RAPLM atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšana prioritātes
73
73
73
„Policentriska attīstība”ieviešanai” (ES politikas instrumenti 2007-2013)
Atsauce uz valsts līmeņa un/vai nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem
Teritorijas plānošanas likums
Reģionālās attīstības likums
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013. (04.07.2006.)
MK 19.10.2004. noteikumi Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un galvenie plānotie pasākumi
Mērķis:
Nodrošināt pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai“ ieviešanas vadību un uzraudzību, t.sk., sniegt
atbalstu policentriskās attīstības prioritātes ieviešanas uzraudzības Koordinācijas padomes darbības nodrošināšanai.
Plānotie pasākumi
Aktivitāšu ieviešanas vadība un uzraudzība
Atsauce uz programmas politikas rezultātu (PR) vai darbības rezultātu (DR), kuru īstenošanu veicina jaunā politikas
iniciatīva, norādot rezultāta kārtas numuru
DR Nr. 14; 15
Sekas, ja finansējums netiks piešķirts
1. Netiks savlaicīgi apgūts pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai“ ietvaros pieejamais Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums 263 milj. EUR apmērā.
2. Tiks kavēta pilsētvides un pilsētreģionu attīstība.

RAPLM_strat.doc; Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas darbības stratēģija 2008. – 2010.
gadam

55

2.7.7. Izstrādājamie politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projekti
Stratēģijas darbības laikā plānots izstrādāt sekojošu politikas plānošanas dokumentu
un normatīvo aktu projektus (sadalījumā par darbības virzieniem):
1. Valsts un reģionālās attīstības politikas veidošanas koordinēšana:
1) Normatīvo aktu grozījumu projekti par teritorijas plānojumiem nacionālajā,
plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un vietējo pašvaldību līmenī;
2) Koncepcija „Par pētījumu koordinācijas sistēmu valsts, reģionālā un vietējā
pārvaldes līmenī”;
3) Normatīvo aktu projekti, lai nodrošinātu valsts attīstības analīzes, pētniecības un
prognozēšanas funkciju izpildi;
4) Koncepcija „Par vienotas un koordinētas valsts investīciju plānošanas un
uzraudzības sistēmas izveidi valstī”;
5) Normatīvo aktu projekti, lai nodrošinātu vienotas un koordinētas valsts investīciju
plānošanas un uzraudzības sistēmas izveidi un ieviešanu valstī.
6) Valsts ilgtermiņa plānošanas dokumentu „Valsts ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas”.
2. Reģionālās attīstības politikas īstenošana un uzraudzība:
1) Metodiskie ieteikumi teritorijas plānojumu un detālplānojumu izvērtēšanā.
2) Normatīvo aktu projekti, kuru izstrādi paredz Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likums un RAPLM atbildībā esošo ES struktūrfondu
aktivitāšu ieviešanas nodrošināšana;
3) MK rīkojuma „Par uzdevumiem Eiropas Savienības Struktūrfondu Mērķa 3
„Eiropas teritoriālā sadarbība” vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas
ieviešanai” projekts;
4) MK noteikumu projekti par Saprašanās memorandiem, lai pievienoties Teritoriālās
sadarbības programmām
i. Latvija – Lietuva ;
ii. Latvija – Igaunija;
iii. Latvija – Igaunija – Zviedrija – Somija;
iv. Latvija – Lietuva – Baltkrievija;
v. Latvija – Igaunija – Krievija
vi. Transnacionālās sadarbības operacionālās programma Baltijas jūras reģionā;
vii. Starpreģionu sadarbības operacionālā programma;
viii. INTERACT;
ix. URBACT.
5) MK noteikumu projekti par līgumiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un
attiecīgās programmas Vadošo iestādi par attiecīgās programmas vadību.
6) MK noteikumu projekti, kas nosaka kārtību kādā Latvijas partneri teritoriālās
sadarbības projektu ietvaros sagatavo un iesniedz finanšu pārskatus;
7) RAPLM rīkojuma projekts par Valsts reģionālās attīstības aģentūras nominēšanu
par Eiropas teritoriālās sadarbības programmu projektu pirmā līmeņa finanšu
kontroles institūciju
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8) MK noteikumu projekts par Pārrobežu sadarbības programmas vadlīnijas
pieteicējiem un vērtēšanas kritērijiem;
9) MK noteikumu projekts par projektu iesniegšanas un finansēšanas kārtību
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa
ekspertu fonds” ietvaros;
10) Pilsētu attīstības pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam
3. Pašvaldību attīstība un pārraudzība:
1) Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcija 2007.-2013.gadam;
2) Normatīvo aktu projekti par novadu izveidi un dotācijas piešķiršanu izveidoto
novadu pašvaldībām;
3) Informatīvā ziņojuma projekta sagatavošana par līdzekļu nepieciešamības
pamatojumu;
4) Normatīvo aktu projekti par dotāciju un mērķdotāciju pieprasīšanas, pieprasījuma
izvērtēšanas, piešķiršanas un izlietošanas uzraudzības kārtību pašvaldībām
infrastruktūras attīstībai, apvienošanās projektu sagatavošanai, teritorijas plānojumu
izstrādei, bezmaksas interneta un bezmaksas datoru izmantošanas nodrošināšanai
pašvaldību bibliotēkās;
5) Normatīvo aktu projekti par rajona pašvaldību reorganizāciju un pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu.

2.7.8. Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
Programmas ieviešanas instrumenti ir RAPLM budžeta līdzekļi. Programmas
ieviešanas sistēmu nodrošina RAPLM ar departamentu starpniecību. Programmas ieviešanā
ir iesaistīti:
1. Ilgspējīgas attīstības plānošanas departaments, kas nodrošina Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas, telpiskās plānošanas politikas, ainavu politikas un zemes politikas
pamatnostādņu izstrādi un aktualizēšanu. aktualizēšanu.
2. Vidēja termiņa attīstības plānošanas departaments. Koordinē Nacionālā attīstības
plāna (NAP) izstrādi un aktualizēšanu. Izvērtē politikas plānošanas dokumentu
atbilstību NAP, izstrādā valsts investīciju politiku, pilsētu politiku un reģionu
rūpniecības attīstības politiku, sadarbojas ar plānošanas reģioniem, plānojot atbalstu to
kapacitātes paaugstināšanai, kā arī sekmē nozaru un reģionālās politikas koordināciju.
3. Attīstības instrumentu departaments. Nodarbojas ar reģionālās attīstības un
pārrobežu sadarbības atbalsta pasākumu vadību, darbojas kā Eiropas Savienības
struktūrfondu pirmā līmeņa starpniekinstitūcija. Departaments ir atbildīgs par Eiropas
Kopienu iniciatīvas INTERREG nacionālās atbildīgās institūcijas darbību un Eiropas
teritoriālās sadarbības ietvaros 2007.-2013.gadā veic Vadošās iestādes funkcijas
Latvijas-Lietuvas un Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu
ieviešanā
4. Attīstības plānošanas uzraudzības departaments. Uzrauga Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un NAP īstenošanas gaitu, veic rīcībpolitikas ietekmes uz reģionu
attīstību izvērtēšanu, veicinot attīstības plānošanas sistēmas nostiprināšanos.
5. Finanšu departaments. Nodrošina RAPLM budžeta projekta sastādīšanu, budžeta
plānošanu (tai skaitā, RAPLM darbības stratēģijas izstrādi) un to izpildes analīzi,
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grāmatvedības uzskaiti, Eiropas Kopienu iniciatīvas INTERREG līdzfinansēto
projektu valsts budžeta finansējuma piešķiršanas un uzskaites funkciju izpildi. Eiropas
teritoriālās sadarbības ietvaros 2007.-2013.gadā veic Sertificējošās iestādes funkcijas
Latvijas-Lietuvas un Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu
ieviešanā
6. Pašvaldību attīstības departaments. Veic likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu
pašvaldību attīstības jomā un koordinē pašvaldību attīstības stratēģijas izstrādi un
pašvaldību reformas īstenošanu. Sagatavo tiesību aktu projektus par pašvaldību
administratīvo robežu grozījumiem, administratīvo teritoriju nosaukumu maiņu,
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu.
7. Pašvaldību informatizācijas departaments nodrošina pašvaldību vienotās
informācijas sistēmas izveidi saskaņā ar informācijas sabiedrības un e-pārvaldes
politiku, kā arī koordinē vienotu programmatūras un nepieciešamo tehnisko standartu
ieviešanas darbu pašvaldībās.
8. Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas departaments. Analizē pašvaldību
darbības aktuālas problēmas un izstrādā šo problēmu iespējamos risinājumu variantus,
sagatavo analītiska rakstura pārskatus un pašvaldības darbības nodrošināšanai
nepieciešamos metodiskos materiālus, organizē pašvaldību apmācības.
9. Teritorijas plānojumu izvērtēšanas departaments. Izstrādā telpiskās plānošanas
politiku un koordinē tās īstenošanu; metodiski vada, pārrauga un koordinē teritorijas
plānojumu izstrādi.
10. Juridiskais departaments. Nodrošina RAPLM sagatavoto politikas dokumentu un
tiesību aktu projektu atbilstību tiesību aktu prasībām. Pārrauga pašvaldību darbības
tiesiskumu, kā arī veic RAPLM juridisko apkalpošanu.
11. Administratīvais departaments. Nodrošina RAPLM saimniecisko jautājumu
risināšanu, nodrošinot RAPLM darbiniekus ar materiāltehnisko apgādājumu, veic
ministrijā lietvedību un organizē lietu nodošanu arhīvā.
12. Audita departaments. Auditē RAPLM darbību, sistemātiski pārbaudot un novērtējot
RAPLM iekšējās kontroles sistēmas kvalitāti un efektivitāti, un sniedz ieteikumus šīs
sistēmas attīstībai, lai garantētu drošu, efektīvu un ekonomisku RAPLM funkciju
īstenošanu. Eiropas teritoriālās sadarbības ietvaros 2007.-2013.gadā veic Revīzijas
iestādes funkcijas Latvijas-Lietuvas un Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmu ieviešanā.
13. Personāla vadības departaments. Rūpējas par darba aizsardzības noteikumu
ievērošanu, nodarbojas ar personāla plānošanu, organizē darbinieku atlasi un
integrāciju, personāla attīstību un vērtēšanu, nodrošina ar personālu saistītās
dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām.
14. Komunikācijas nodaļa. Veido RAPLM pozitīvo tēlu un nodrošina RAPLM
starptautiskos sakarus. Nodaļa informē masu medijus un skaidro RAPLM oficiālo
viedokli par nozares politiku un prioritātēm, par aktualitātēm RAPLM darbā, sniedz
atbildes uz interesentu jautājumiem par RAPLM darbu, organizē preses konferences.
Administratīvā kapacitāte
Iestāžu skaits – 1
Štata vietu skaits – 163 (2007.g.)
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Programmas ietvaros paredzēti administratīvās spējas uzlabošanas pasākumi:
1) Personālvadības stratēģija un darbinieku motivācija. Pasākumi administratīvās
kapacitātes pilnveidošanai ir saistīti ar būtiskām izmaiņām RAPLM struktūrā un var
tikt realizēti, piesaistot papildu finanšu resursus (skat. sadaļu „Jaunās politikas
iniciatīvas”). Lai nodrošinātu sekmīgu RAPLM deleģēto funkciju izpildi, 2007.gadā
tiks pilnveidota personālvadības stratēģija ar mērķi nodrošināt profesionāli izglītotu,
motivētu, apmācītu, uz sadarbību orientētu un lojālu personālu ministrijā.
2) Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai. Droša elektroniskā paraksta pilnīga ieviešana
RAPLM un tās padotības iestādēs un iespēja izmantot elektroniskos dokumentus
sarakstei starp valsts institūcijām un sabiedrību 2007. - 2010.gadā paplašinās un
paātrinās savstarpējās komunikācijas iespējas un radīs iespēju valsts institūcijām
veidot un sniegt klientorientētus pakalpojumus, ietaupot laika resursus citu politisko
iniciatīvu veidošanai un realizācijai.
3) Metodoloģiskais darbs ar pašvaldībām. Lai samazinātu birokrātiju iedzīvotāju
jautājumu risināšanā un sekmētu labu pārvaldību, ir izvērtē administratīvās procedūras
pašvaldību sniegto pakalpojumu jomā, tā lielākā mērā pievēršoties metodoloģiskajam
darbam ar pašvaldībām un samazinot ministrijā saņemto sūdzību skaitu.

2.7.9. Programmas finansējums
27.00.00 Politiku veidošana un vadība
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Klasifikācijas koda nosaukums

2007.gadā piešķirtais
finansējums (latos)

Resursi izdevumu segšanai:
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā:
uzturēšanas izdevumi
kārtējie izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
kapitālie izdevumi

4 514 017

Grozījumos likumā "Par
valsts budžetu
2007.gadam"
paredzētais papildu
finansējums (latos)*
552 394

0
0
4 514 017
4 514 017
4 514 017
4 422 133
4 420 426
0

552 394
552 394
552 394
552 394
546 394

1 707
0
91 884

6 000

* 1) Ministru kabineta 2007.02.13. Protokollēmums „Informatīvais ziņojums "Par sagatavošanos Latvijas Nacionālā attīstības
plāna 2007.–2013.gadam ieviešanai"” nosaka:
„RAPLM sagatavot Priekšlikumus grozījumiem valsts budžetā, paredzot papildu finansējumu 302394 latu apmērā Latvijas
Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013.gadam Ekspertu foruma darbības nodrošināšanai, iesniegt tos FM iekļaušanai
likumprojektā "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"".
2) Gatavojot grozījumos likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" paredzēts iesniegt papildu finansējuma pieprasījumu šādiem
pasākumiem:
a) Valsts attīstības plānošanas, pētniecības un prognozēšanas sistēmas izveide un īstenošana – 100000 Ls,
b) Reģionālā un vietējā plānošanas līmeņa plānošanas dokumentu datu bāze – 100000 Ls,
c) Ainavas plānošanas politikas sistēmas izveide un ieviešana - – 50000 Ls,
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Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs

A.Štokenbergs

Reģionālās
attīstības un
pašvaldību lietu
ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā
departamenta
direktore

Par kontroli
atbildīgā
amatpersona

Atbildīgā
amatpersona

A.Štokenbergs

L.Straujuma

K.Jaunzeme

S.Smone

V.Smirnova

15.06.2007.12:10
19 450
V.Smirnova
7770407, valda.smirnova@raplm.gov.lv
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