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Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 
 
Funkcionālais bloks:  
Valsts stratēģiskā un reģionālā plānošana 
Nodarbināto skaits: Kopā 22, t.sk. Valsts attīstības plānošana 10, atašejs 1, ES jautājumu 
koordinācija 2; Reģionālā attīstība 8, Nozares vadība (pieskaitāmais skaits funkcijas blokam) 2 
 
Pamatfunkcijas un uzdevumi: 
Valsts un reģionālā līmeņa stratēģiskās plānošanas jautājumu koordin ācija 
• Nacionālais līmenis (ilgtermiņa, vidēja un īstermiņa plānošana un koordinācija) 

• Latvija2030 apstiprināšana (īstenošanas un uzraudzības mehānisma izveide vienotā 
sistēmā – uzdevumu kopums MK) 

• NAP 2014-2020 izstrādes uzsākšana (LATVIJA 2030 noteikto mērķu sasniegšanai tiek 
izmantota resursu izvērtējuma pieeja (to pieejamība dažādos līmeņos; Resursu un iespēju 
analīze; Politikas alternatīvu piedāvājums (izmaksas&ieguvumi); NAP integrācija ar 
Reģionu attīstības programmām – izstrāde notiek vienlaikus – integrācija ar investīcijām; 

• Latvijas stratēģiskās attīstības plāna 2010-2013 ieviešas koordinācija (ceturkšņu atskaites 
MK un reizi gadā aktualizācija) 

• Reģionālās politikas izstrāde un ieviešanas koordinācija (reģionālās politikas mērķu, 
priorit āšu, rīcības virzienu, ieviešanas pasākumu noteikšana un integrēšana valsts 
stratēģiskās plānošanas dokumentos – Latvija 2030, Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 
2014-2020, reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrāde u.c.).Reģionālais un vietējais 
līmenis 
• Reģionu attīstības programmas (metodiskā vadība reģionālā līmeņa plānošanā –PR 

ekonomikas profilu un attīstības programmu izstrāde; normatīvā regulējuma sakārtošana – 
RAL, metodiskie materiāli u.c.)  

• Pašvaldību attīstības programmas (metodikas izstrāde, konsultācijas, atzinumi attīstības 
programmu izstrādē t.sk. ES fondu apguvei u.c.) 

• Latvijas pozīcijas formulēšana un interešu pārstāvniecība ES un starptautiskās sadarbības 
jautājumos un vispār īgā koordinācija ministrij ā:  
• Teritoriālās attīstības jautājumi (ES Teritoriālās attīstības darba kārtība, t.sk., teritoriālās 

kohēzijas koncepts, Leipcigas harta, t.sk., pilsētu attīstības jautājumi, u.c.); 
• IKT un informācijas sabiedrības jautājumi (Digitālā programma Eiropai, E – prasmju 

programma, E-iekļaušana, standartizācijas un sadarbspējas jautājumi, u.c.); 
• Starptautiskā sadarbība telpiskās plānošanas jautājumos (ESPON, VASAB, CEMAT); 
• Pašvaldību attīstības jautājumi (Eiropas Padomes komitejas)  

• ES jautājumu koordin ācija ar nozaru ministrij ām, nodrošinot līdzdalību ES nākotnes 
politiku satura izstr ādē, t.sk.:  
• ES 2020 stratēģija; 
• ES nākotnes Kohēzijas politika; 
• ES Kopējās lauksaimniecības politika; 
• ES budžeta pārskatīšana 

 
Paveiktais: 
1. Nodrošināta attīstības plānošanas sistēmas sakārtošana (Attīstības plānošanas sistēmas likums, 

Reģionālās attīstības likums), t.sk. sekmēta nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas 
dokumentu sasaiste, attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas sasaiste; 
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2. Izstrādāts Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.g. 
3. Veikta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (turpmāk- Latvija 2030) 

izstrāde ar plašu sabiedrības līdzdalības procesa nodrošinājumu - apstiprināta Saeimā š.g. 
10.jūnijā. Noteikts Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiskais virziens, t.sk definēta reģionālās 
attīstības ilgtermiņa stratēģija (Latvija 2030 Telpiskās perspektīvas sadaļa); 

4. Izstrādātas Reģionālās politikas (vidēja termiņa) pamatnostādnes (tiek aktualizētas atbilstoši 
Latvija 2030  Telpiskajai perspektīvai) 

5. Izstrādāts Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam, kas ir galvenais Latvijas 
vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments līdz 2013.g. un tas nosaka arī SVF, EK un 
Latvijas vienošanos uzdevumu koordinētu izpildi un uzraudzības mehānismu; 

6. Nodrošināta reģionu un pašvaldību metodiskā vadība attīstības plānošanā (izstrādātas pašvaldību 
integrētās attīstības programmas ES fondu apguvei); 

7. Nodrošināta Latvijas interešu pārstāvniecība: 
a. ES plānošanas dokumentu izstrādē, īstenošanas uzraudzībā un nacionālo pozīciju gatavošanā 

(par ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanu un pārskatīšanu, par Europe 2020, par 
Baltijas jūras stratēģijas izstrādi un ieviešanas koordināciju u.c.); 

b. ES un Baltijas jūras reģiona sadarbības forumos (ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
koordinatoru grupa, ES ilgtspējīgas attīstības tīkls, Eurostat ilgtspējīgas attīstības indikatoru 
darba grupa, Baltijas jūras valstu padomes  ekspertu grupa Baltic21, ES Padomē prezidējošās 
dalībvalsts un Eiropas Komisijas darba grupas un padomes par teritoriālās attīstības 
jautājumiem (teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības darba grupa, pilsētu attīstības darba 
grupa, nacionālo teritoriālās kohēzijas kontaktpunktu darba grupa u.c.));  

8. Izstrādāts  informatīvais ziņojums  „Par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam, 
Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2008.-2010.gadam, Valsts stratēģiskā 
ietvardokumenta 2007.-2013.gadam integrēšanu vienā dokumentā – Latvijas Nacionālajā 
attīstības plānā 2007.-2013.gadam” (MK 28.07.2009.);   

9. Sagatavoti vairāk MK noteikumi par teritorijas attīstības indeksu un tā vērtībām, kuri nodrošina 
aktuālas teritorijas attīstības indeksa vērtības lietotājiem, t.sk., valsts budžeta dotācijas 
piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem ES fondu projektu īstenošanai; 

10. Izveidoti atbalsta pasākumi pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un īstenošanai, 
t.sk. sekmējot pievilcīgas vides radīšanu uzņēmējdarbības attīstībai (ES fondu finansējums ESF 
un ERAF programmās – 198 milj. LVL – 2007-2013); 

11. Nodrošinātas atbalsta iespējas komersantiem īpaši atbalstāmajās (vājāk attīstītajās) teritorijās – 
izmaksātais nacionālās programmas finansējums 4,9 milj. LVL – 2003-2009, izmaksātais ES 
fondu finansējums 8,6 milj. LVL apmērā – 2004-2006, nodokļu atvieglojumi 12,8 milj. LVL 
apmērā – 2006-2008); 

12. Nodrošināta ES fondu finansēto nozaru programmu atbalsta plānošana un īstenošana atbilstoši 
teritoriju ilgtspējīgas attīstības principiem (nozaru atbalsta pasākumos ievērtēti principi un 
kritēriji teritoriju l īdzsvarotas attīstības veicināšanai). 

 

Nr.
pk. Funkciju un uzdevumu apraksts 

Amata 
vietas 

(slodzes) 

 Valsts stratēģiskā un reģionālā plānošana 22 

 Nozares vadība (nosacīti  pieskaitāmais skaits funkcijas blokam – tikai aprēķinam) 2 

 

Valsts stratēģiskās plānošanas departaments (VSPD) 
20 (t.sk. 1 
direktors) 
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1. 

Nacionālā līmeņa stratēģiskās plānošanas jautājumi 
- Nozaru politiku un budžeta prioritāšu saskaņošana (veidošana) atbilstoši 

ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķiem un uzstādījumiem (rīcības virzieniem) 
- Ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas 

nodrošināšana (īstenošanas modeļa ieviešana, īstenošanas monitorings, pārskatu 
gatavošana Saeimai un MK) 

- Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana attīstības plānošanā (izstrādē, īstenošanā) 
 

2,5 

2. 

 
„Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030” ieviešanas mehānisma izstrāde un 
koordinācija: 

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas modeļa izveidošana un 
ieviešana (nepiecienāmo normatīvo aktu, plānošanas dokumentu utt., izstrāde, 
kas saistīta ar Latvija2030 ieviešanu), nodrošinot nozaru politiku savstarpējo 
koordināciju 

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošana (sabiedrības līdzdalība, 
indikatoru un risinājumu monitorings, nozaru politiku koordinācija atbilstoši 
ilgtermiņa mērķiem, līdzdalība Saeimas īstenotajā uzraudzības procesā)  

 

1,5 

3. 

 „Latvijas stratēģiskā attīstības plāna 2010-2013” īstenošanas koordinācija  
– regulāra (reizi ceturksnī) atskaišu gatavošana par īstenoto pasākumu progresu. 
– LSAP aktualizācija reizi gadā. 

 
Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam” izstrādes uzsākšana 

- Latvijas vidējā termiņa politikas/stratēģijas (NAP 2014-2020 1.redakcija) 
sagatavošana, kas nodrošinātu Latvija 2030 īstenošanu un politikas vadlīnijas 
Latvijas interešu definēšanai un pārstāvēšanai ES budžeta perspektīvai 2014-
2020. 

- NAP 2014-2020 izstrādes metodiska vadība (izstrādes kārtības noteikšana MK) 
un tam pakārtoto dokumentu izstrādes koordinācija. 

 

3 

4. 

Latvijas interešu pārstāvniecība ES ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādē un īstenošanā (ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, ES Stratēģija 
Baltijas jūras reģionam, ES 2020 stratēģija) , tai skaitā līdzdalība ES līmeņa darba 
grupās un sadarbības platformās, nepieciešamo pārskatu sagatavošanā, nacionālo 
pozīciju izstrāde vai līdzdalība to izstrādē 

- Latvijas interešu pamatojuma (pozīcijas) sagatavošana gaidāmajās diskusijās par 
ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un ES 2020 prioritātēm; 

- ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas koordinācija, nacionālo 
ilgtspējīgas attīstības pārskatu sagatavošana; 

- Līdzdalība starptautiskajās ekspertu grupās par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem 
(Baltic 21, EUROSTAT IA indikatoru darba grupa, ESDN, ES IAS koordinatoru 
grupa) 

1 

5. 

Reģionālās politikas pārskatīšana atbilstoši Latvija 2030 ilgtermiņa reģionālās attīstības 
virzieniem (telpiskajai perspektīvai): 

- Reģionālās politikas pamatnostādņu izstrāde, nosakot vidēja termiņa mērķus, 
prioritātes, rīcības virzienus un ieviešanas pasākumus šādos jautājumos: 
- reģionālās politikas mērķteritorijas un to atbalsta virzieni; 
- pašvaldību un reģionu loma un instrumenti uzņēmējdarbības veicināšanā; 
- reģionu un pašvaldību finanšu autonomijas stiprināšana; 

2 
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- teritoriju attīstības un reģionālās politikas novērtēšana vidējā termiņā: 
metodes un rādītāji; 

- reģionu un pašvaldību pārvaldes efektivitātes nostiprināšana; 
- Reģionālās politikas vidēja termiņa stratēģijas iekļaušana Latvijas Nacionālajā 

attīstības plānā 2014-2020;  
- priekšlikuma izstrāde reģionālo programmu pieejas izmantošanai nākamā 

plānošanas perioda 2014.-2020.gadam finansējuma apguvei. 
 

6. 

Priekšlikumu izstrādāšana  jauniem reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem, t.sk. 
nodrošinot pašvaldībām atbalstu to attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā: 

- priekšlikuma sagatavošana finansējuma piesaistei ERAF līdzfinansētās 
prioritātes „Policentriska attīstība” pasākumiem; 

- priekšlikuma izstrāde jaunam Lauku attīstības programmas pasākumam „Atbalsts 
infrastruktūras sakārtošanai īpaši atbalstāmajās teritorijās ekonomiskās 
aktivitātes stimulēšanai”; 

Līdzdalība esošo atbalsta pasākumu ieviešanas procesa vadībā un uzraudzībā no 
reģionālās attīstības viedokļa: 

- priekšlikuma izstrāde pašvaldību atbalsta pasākumu ieviešanas nosacījumu 
pārskatīšanai un vienkāršošanai, lai novērstu finanšu resursu apguves šķēršļus; 

- viedokļa sniegšana par ES fondu plānošanas dokumentu un dokumentu 
grozījumu projektiem, Ministru kabineta noteikumu projektiem, ES fondu 
projektu vērtēšanas kritērijiem, ES fondu Uzraudzības komitejas materiāliem, 
t.sk. nodrošinot horizontālo prioritāšu „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas 
starptautiskā konkurētspēja” ieviešanas principu ievērtēšanu. 

1,2 

7. 

Valsts pārvaldes pakalpojumu minimālā klāsta / „groza”, lai nodrošinātu VPA principa 
ieviešanu, noteikšana 

- sadarbībā ar nozaru ministrijām izvērtēt valsts pārvaldes pakalpojumu teritoriālā 
izvietojuma līdzšinējos principus un praksi  

- dalība ESF līdzfinansētā projekta „Publisko pakalpojumu sistēmas 
pilnveidošana” ieviešanas procesā – pārraudzības padomē un vadības grupā 
(principu noteikšanā klātienē sniedzamo valsts pārvaldes pakalpojumu 
teritoriālajam izvietojumam un diferenciācijas principiem) 

0,8 

8. 

Metodiskā vadība un dalība plānošanas reģionu ekonomikas profilu un attīstības 
programmu izstrādē 
Metodiskā vadīšana pašvaldību attīstības programmu izstrādē 

- reģionu ilgtermiņa ekonomikas profila noteikšanas (resursu izvērtējuma 
veikšanai, perspektīvo uzņēmējdarbības virzienu noteikšanai, nepieciešamo 
investīciju identificēšanai) saturiskā un praktiskā koordinācija, dalība plānošanas 
reģionu organizētajos semināros reģionu ekonomikas profilu izstrādei. 
plānošanas reģionu un pašvaldību metodisko vadību attīstības plānošanas 
jautājumos, nosakot vidēja termiņa prioritātes, specializāciju, investīciju 
virzienus un izstrādājot attīstības programmas 

-  atzinumu sniegšana par pašvaldību, kas noteiktas kā potenciālās atbalsta 
saņēmējas ERAF prioritātē „Policentriska attīstība”, attīstības programmām 

1 

9. 

- Latvijas pozīciju izstrāde teritoriālās attīstības jautājumos un Latvijas viedokļa 
pārstāvēšana ES līmeņa sanāksmēs;Latvijas pozīciju, MK informatīvo ziņojumu, 
informatīvo ziņojumu izstrādāšana teritoriālās attīstības jautājumos un Latvijas 
viedokļa pārstāvēšana ES līmeņa sanāksmēs, tai skaitā līdzdalība darbā Latvijas 
pozīciju, MK informatīvo ziņojumu, instrukciju izstrādē par nākotnes Kohēzijas 
politiku, Lauku attīstības politiku, ES budžeta pārskatīšanu no teritoriālās 

1,5 
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attīstības viedokļa 

10. 

ES jautājumu koordinēšana ministrijā, tai skaitā citu ministriju izstrādāto nacionālo 
pozīciju, instrukciju, MK informatīvos ziņojumu par ES jautājumiem izskatīšana un 
saskaņošana, ministrijas ietvaros izstrādāto Latvijas pozīciju, instrukciju, MK 
informatīvo ziņojumu saskaņošana ar citām ministrijām, ministrijas un starpinstitūciju 
ES lietu sanāksmju organizēšana, kā arī viedokļa sagatavošana un apspriešana ES lietu 
sanāksmēs par ES līmenī (darba grupās, ģenerāldirektoru sanāksmēs) apspriežamajiem 
ES teritoriālās attīstības jautājumiem, aktuālākās informācijas ES jautājumos plūsmas 
nodrošināšana starp ministrijas struktūrvienībām. 

0,5 

11. 

Latvijas pozīciju pārstāvēšana ES Padomes un Eiropas Komisijas komitejās un darba 
grupās Kohēzijas politikas, ilgtspējīgas teritoriju attīstības un sadarbības, pašvaldību 
attīstības un informācijas sabiedrības attīstības jautājumos, tai skaitā aktuālākās 
informācijas aprites nodrošināšana starp ES institūcijām, ES dalībvalstu pārstāvjiem, 
Latvijas pārstāvniecību ES un ministriju attiecīgajos jautājumos, kā arī sadarbības 
nodrošināšana ar pašvaldību un reģionu pārstāvniecībās ES. 

1 

12. 

Administratīvo šķēršļu samazināšana uzņēmējiem vietējās pašvaldībās 
- Pašvaldību saistošo noteikumu analīze (procedūru izpildes laika patēriņa 

mērījumi) un tiesību aktu sagatavošana, lai mazinātu pašvaldību darbības 
izraisīto administratīvo slogu uzņēmējiem 

1,5 

13. 

Teritoriju attīstības uzraudzībai un novērtēšanai nepieciešamo rādītāju un novērtēšanas 
metožu, t.sk. indeksu, nodrošināšana un pilnveidošana 

- Esošā teritorijas attīstības indeksa aprēķināšana un jaunu indeksu sagatavošana:  
- Investīciju vides indeksa sagatavošana, lai demonstrētu Latvijas un tās 

reģionu investīciju piesaistes potenciālu (priekšrocības) Baltijas Jūras 
reģionā. 

- Pakalpojumu indeksa sagatavošana (centrālo valsts pārvaldes iestāžu un 
sabiedrisko pakalpojumu) , lai telpiski demonstrētu pakalpojuma tīkla 
optimālāko darbību (iedzīvotāju izmaksas&pakalpojumu sniegšanas 
izmaksas) 

- Ziņojumu un izdevumu sagatavošana par ES fondu investīciju teritoriālo mērogo 
un reģionālās attīstības tendencēm 

1,5 

 
 
Finansējums 2009 2010 2011 

Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 

atbalstāmajās teritorijās 

40 000 2 626 0 

RAPLM un VRAA darbinieku uzturēšana * 
1 066 315 916 979 916 979 

Kopā 1 106 315 919 605 916 979 

* Šajā finansējumā ir iekļauta tikai RAPLM un VRAA darbinieku uzturēšana, kas tika aprēķināta 
proporcionāli iesaistīto darbinieku (slodžu) skaitam (atalgojums, sociālās apdrošināšanas iemaksas, telpu īre, 
komunālie pakalpojumi, sakaru pakalpojumi, kancelejas preces un tml. izdevumi). Vēršam uzmanību, ka  
šis aprēķins ir izvilkts no VK Funkciju datu bāzes, kurā funkciju sadalījums ir veikts 2009.gadā un dotajā 
brīdi neatbilst funkciju sadalījumam funkcionālo bloku griezumā. Šajā aprēķinā ir iekļauts finansējums to 
darbinieku uzturēšanai, kas pašlaik iekļauti citos funkcionālajos blokos (piemēram, „Telpiskās plānošanas un 
zemes politika”, „Pašvaldību attīstība un pārraudzība”). Šim finansējumam būtu jābūt aptuveni pa 40-50% 
mazākam, attiecīgi palielinot citu funkcionālo bloku finansējumu. Dotajā brīdi precīzu finansējumu šim 
funkcionālajam blokam nav iespējams veikt, jo tas darbietilpīgs process un prasa papildus cilvēkresursus. 
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Funkcionālais bloks:  
Pašvaldību attīstība un pārraudz ība 
Nodarbināto skaits: Kopā: 29; Pašvaldību attīstības jautājumi (PAD)16; Pašvaldību pārraudzības 
jautājumi (JD) 11;  Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem un citi pašvaldību finanšu jautājumi (FD)  2 
 
Pašvaldību attīstības pamatfunkcijas un uzdevumi: 

• Vienas pieturas aģentūras princips valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā  
• izveidot visas valsts teritorijā vienotu pakalpojuma centru tīklu 

• Plānošanas reģionu attīstība un darbības uzraudzība  
• organizēt un pārraudzīt valsts dotācijas izlietojumu plānošanas reģionu darbībā 
• līdzdarboties ar iesaistītajām institūcijām sabiedriskā transporta pakalpojumu 

attīstības jautājumos  
• decentralizējot un deleģējot valsts pārvaldes uzdevumus, funkcionāli nostiprināt 

plānošanas reģionu darbību, kā to paredz 2010.gada grozījumi Reģionālās attīstības 
likumā 

• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu aktuālie jautājumi  
• pašvaldību apvienošana, sadalīšana  
• ciemu un pilsētu statusa noteikšana  
• vietu nosaukumi u.tml. 

• Pašvaldību finansiālās un ekonomiskās darbības analīze un pilnveidošana: 
• problēmu apzināšana 
• priekšlikumu izstrāde pašvaldību finanšu avotu palielināšanai, esošo finanšu resursu 

efektīvākai izmantošanai 
• pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas efektivitātes izvērtēšana, tās pilnveidošana 

• Pašvaldību informatizācijas politikas izstrādes organizēšana: 
• valsts informācijas sistēmu savietotāja attīstība (t.sk., PVIS) 
• datu komunikācijas standartu izveidošana (atvērtā koda princips) 
• nekustamā īpašuma administrēšanas programmatūras nodrošināšana 

• Pašvaldību darbības izvērtēšana atsevišķu autonomo funkciju izpildē 
• Metodisko materiālu izstrāde pašvaldību darba nodrošināšanai 

Pašvaldību pārraudz ības pamatfunkcijas un uzdevumi: 
• Pašvaldību saistošo noteikumu izvērtēšana (būtiskākais pašvaldību pārraudzības 

instruments) 
Izvērtēto pašvaldību saistošos noteikumu skaits gadā ~1700, no tiem 30% jāpārstrādā, nodrošinot to 
atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām  

• Nelikumīgu saistošo noteikumu darbības apturēšana  
      kopš 2006.gada apturēta 22 pašvaldību saistošo noteikumu darbība), kā arī par būtiskiem 
likumpārkāpumiem un nespēju vadīt pašvaldības darbu – atstādināt pašvaldības domes 
priekšsēdētāju  (2009.gadā atstādināti 10 domju priekšsēdētāji), kā arī ārkārtējos gadījumos ierosināt 
Ministru kabinetam un Saeimai lemt par pašvaldības domes atlaišanu ar likumu. 

• Strīdu ārpus tiesas risināšana (Ministrija kā mediators starp iedzīvotājiem un pašvaldībām)  
• Metodisko  ieteikumu izstrāde un juridiskas konsultācijas pašvaldībām, kā arī tiesību aktu 

projektu izstrāde pašvaldību darbības jomā  
 
Paveiktais: 
1. Īstenota līdzšinējo vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma (darbs jāturpina) un 

nodrošināts rajonu pašvaldību reorganizācijas process. Sagatavoti priekšlikumi pašvaldību 
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finanšu izlīdzināšanas sistēmas darbībai pēc administratīvi teritoriālās reformas. Nodrošināta 
jaunizveidoto novadu pašvaldību darbības uzsākšana;  

2. Izveidoti plānošanas reģioni, kā atvasinātas publiskas personas, nodrošināts to darbs un stiprināta 
kapacitātes; 

3. Uzsākta vienas pieturas aģentūras principa ieviešana valsts un pašvaldību pakalpojumu 
sniegšanā, t.sk. izvērtētas valsts pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējas; 

4. Nodrošināta valsts budžeta dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai piešķiršana (101 milj.Ls); 
5. Apzināta izglītības sistēmas reorganizācijas procesā likvidēto un reorganizēto pašvaldību mācību 

iestāžu atbrīvoto pedagogu atlaišanas pabalstu nepieciešamība un nodrošināta to izmaksa; 
6. Sagatavoti priekšlikumi par novadu pašvaldību funkcionēšanai nepieciešamo ceļu sakārtošanas 

nepieciešamību;  
7. Ir izveidota tiesību aktu sistēma, kas nodrošina pašvaldību darbības ietvaru, tai skaitā pašvaldību 

pārraudzību. 
8. Nodrošināta pašvaldību pārraudzība: 

a. izvērtēti pašvaldību saistošie noteikumi (2010.gadā - 452;  2009. gadā - 1727; 2008.gadā – 
1782), laikposmā 2006. – 2010.gads apturēta 22 pašvaldību saistošo noteikumu darbība (no 
tiem 18 saistošie noteikumi teritorijas plānošanas jautājumos) 

b. sniegti skaidrojumi pašvaldību darba jautājumos pašvaldībām un privātpersonām (2009.gadā 
izskatīti 624 iesniegumi, 2010.gadā– 214 iesniegumi); 

9. Par nelikumīgu rīcību atstādināti 10 pašvaldību domju priekšsēdētāji; 2008.gadā pēc reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministra priekšlikuma atlaista Ķekavas pagasta padome. 

 
 

Nr.
pk. Funkciju un uzdevumu apraksts 

Amata 
vietas 

(slodzes) 

  Pašvaldību attīstība un pārraudz ība 29 
 

Pašvaldību attīstības departaments (PAD) 
16 (t.sk +1 
direktors)  
 

 Reģionu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa 7 

1. 
Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, 
vienotu valsts un pašvaldību pakalpojumu centru izveide pašvaldībās un plānošanas reģionos 

 

2. Plānošanas reģionu darbības pārraudzība un metodoloģiskais atbalsts  
3. Plānošanas reģionu un pašvaldību kompetencē esošo jautājumu koordinēšana  

4. 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto uzdevumu īstenošana  
(administratīvo teritoriju robežu grozīšana, apvienošana u.c.) 

 

5. Plānošanas reģionu reformas īstenošana   
 Finanšu, ekonomikas un metodoloģijas nodaļa 8 

1. 
Nodokļu un nodevu sistēmas ietekmes uz pašvaldību finanšu sistēmu izvērtēšana,  
finanšu instrumentu (nodokļi, nodevas, ES fondu līdzekļi u.c.) piesaistīšana pašvaldībām 

 

2. 
Pašvaldību darbības, ekonomiskās un finanšu darbības analīze un pārraudzība, metodoloģiskais 
atbalsts 

 

3. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas darbības analīze un uzlabošana  
4. Pašvaldību fiskālās disciplīnas regulējuma izstrāde un īstenošanas uzraudzība  

5. Pašvaldību informatizācijas politikas izstrādāšana (PVIS attīstība un pāreja uz atvērto kodu)  

6. Dotāciju sadale novada infrastruktūras attīstībai   
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Dotācijas izlietojuma mērķu maiņas izvērtēšana  
 

Juridiskais departaments (JD) 
11 (t.sk. + 1 
direktors un 1 

vecākais 
konsultants)  

 
Tiesiskuma nodrošinājuma nodaļa 3 

1. Tiesību aktu projektu izstrādes juridiskā nodrošināšana  

2. 
Līgumu, iekšējo normatīvo aktu, pārvaldes lēmumu, atzinumu par citu institūciju izstrādātiem 
tiesību aktu projektiem izstrādāšana, valsts iepirkuma procedūru ievērošanas uzraudzība 

 

3. Ministrijas pārstāvniecība tiesvedības procesos   

4. 
ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu programmu ieviešanas, īstenošanas un 
uzraudzības tiesiskuma nodrošināšana 

 

5. 
ES Tiesas lietu un spriedumu izvērtēšana, lai nodrošinātu LR normatīvo aktu un administratīvās 
prakses atbilstību ES Tiesas spriedumos ietvertajai tiesību normu interpretācijai un tiesiskuma 
izvērtējumam 

 

6. Privātpersonu un citu publisku personu iesniegumu par pašvaldību darbu izskatīšana  
 

Pašvaldību pārraudz ības nodaļa 
6+1 

(Vecākais 
konsultants) 

1. 

Pašvaldību darbības tiesiskuma pārraudzība, pašvaldību saistošo noteikumu tiesiskuma 
izvērtēšana 
 
Ieskatam: 2009.gadā izvērtēti 1727 pašvaldību saistošie noteikumi, no tiem par 448 saistošajiem 
sniegti negatīvi atzinumi, tātad 26% gadījumos. 2010.gadā uz šo brīdi izvērtēti 452 pašvaldību 
saistošie noteikumi, no tiem par 109 saistošajiem noteikumiem sniegt negatīvi atzinumi, tātad 
24% gadījumos. 
 
Kāpēc tas ir svarīgi? Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, vērtējot un sniedzot 
atzinumus par pašvaldību saistošajiem noteikumiem darbojas līdzīgi kā Tieslietu ministrija, 
proti – vērtē saistošo noteikumu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām. Ja nav šāda 
pašvaldību saistošo noteikumu tiesiskuma izvērtēšanas mehānisma, privātpersonām var rasties 
jaunas tiesības un pienākumi uz nelikumīga ārēja normatīvā akta pamata. Piemēram, 
pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ievieš jaunu nodevu, paredz administratīvo atbildību un 
uzliek privātpersonām sodus gadījumos, kur tā nav pilnvarota uz šādu rīcību, nosaka papildus 
prasības komercdarbības veikšanai kādās jomās  un tmldz. Rezultātā privātpersonu tiesību 
ierobežojums var būt nesamērīgs, salīdzinot ar esošo kārtību, kad saistošo noteikumu tiesiskums 
tiek uzraudzīts. 

 

2. 

Publisku un privātu personu iesniegumu un sūdzību par pašvaldību darbu izskatīšana 
 
Iesniegumi saistīti ar gandrīz visām pašvaldību darba jomām, sākot ar pašvaldības darba 
organizāciju, sūdzībām par pašvaldību funkciju nodrošināšanu, zemes reformas pabeigšanu un 
tmldz., un beidzot ar pašvaldību darba tiesiskuma izvērtēšanu prokuratūras un citu tiesību 
aizsardzības iestāžu vajadzībām, un pašvaldību amatpersonu nelikumīgas rīcības rezultātā radītu 
zaudējumu piedziņu. Ieskatam: 2009.gadā izskatīti 624 iesniegumi, 2010.gadā uz šo brīdi – 214 
iesniegumi.  

 

3. 

Lēmumu projektu sagatavošana reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra kompetences 
pašvaldību pārraudzības jomā (t.sk. - par domes priekšsēdētāja atstādināšanu, pašvaldību 
saistošo noteikumu darbības apturēšanu, ārkārtējos gadījumos arī likumprojekti par pašvaldību 
domju atlaišanu, paskaidrojumu pieprasījumi domju priekšsēdētājiem u.c.).  
 
Minētie pašvaldību pārraudzības instrumenti lielākoties tiek izmantoti kā izņēmuma instrumenti 
gadījumos, kad ar pašvaldību nav iespējams panākt vienotu viedokli par nepieciešamajām 
darbībām pašvaldības darba tiesiskuma nodrošināšanai. Ieskatam: 2009.gadā par nelikumīgu 
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rīcību atstādināti 10 pašvaldību domju priekšsēdētāji;  laikposmā 2006. – 2010.gads apturēta 22 
pašvaldību saistošo noteikumu darbība (no tiem 18 saistošie noteikumi teritorijas plānošanas 
jautājumos); 2008.gadā pēc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra priekšlikuma 
atlaista Ķekavas pagasta padome. 

4. Metodisko ieteikumu izstrādāšana un juridisko konsultāciju sniegšana pašvaldībām  

5. 
Tiesību aktu projektu izstrādāšana pašvaldību darbības jomā, pārstāvības nodrošināšana 
tiesvedību procesos 

 

 Finanšu departaments 2 
 līdzekļi neparedzētiem gadījumiem  un citi pašvaldību finanšu jautājumi (t.sk. aizņēmumi) 2 
 
 
Finansējums 2009 2010 2011 

Valsts finansējums pašvaldību investīciju projektiem 12 166 777 0 0 

Finansējums novadiem infrastruktūras attīstībai (200 

tūkst.) 

3 153 700 1 575 451 0 

Plānošanas reģionu darbības nodrošināšana 1 355 378 893 665 893 665 

Plānošanas reģionu ES fondu projekti 1 971 665 1 787 708 69 319 

Dotācija Pašvaldību kompetenču centriem (ERAF 

projekta nodevumu uzturēšana) 

425 460 339 377 339 377 

Dotācija pašvaldībām bezmaksas interneta 

nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās 

403 790 316 975 316 975 

Dotācija LPS (pārstāvniecībai Briselē) 41 667 3 738 3 738 

        

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem pašvaldībām 4 316 935     

RAPLM darbinieku uzturēšana * 
384 283 372 519 372 519 

VRAA darbinieku uzturēšana * 
82 646 98 361 98 361 

Kopā 24 302 301 5 387 794 2 093 954 

 
* Šajā finansējumā ir iekļauta tikai RAPLM un VRAA darbinieku uzturēšana, kas tika aprēķināta 
proporcionāli iesaistīto darbinieku (slodžu) skaitam (atalgojums, sociālās apdrošināšanas iemaksas, telpu īre, 
komunālie pakalpojumi, sakaru pakalpojumi, kancelejas preces un tml. izdevumi). Vēršam uzmanību, ka  
šis aprēķins ir izvilkts no VK Funkciju datu bāzes, kurā funkciju sadalījums ir veikts 2009.gadā un dotajā 
brīdi neatbilst funkciju sadalījumam funkcionālo bloku griezumā. Šajā aprēķinā nav iekļauts finansējums to 
darbinieku uzturēšanai, kas pašlaik iekļauti funkcionālā  blokā „Valsts stratēģiskā un reģionālā plānošana”. 
Dotajā brīdi precīzu finansējumu šim funkcionālajam blokam nav iespējams veikt, jo tas darbietilpīgs process 
un prasa papildus cilvēkresursus. 
 


