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• Pilsētvides investīcijas –

iespēja vietējā un reģionālā

līmenī īstenot pašvaldību

attīstības stratēģijās

identificētās vajadzības

izaugsmei un attīstībai.

• Investīcijas pieejamas

uzņēmējdarbības un

energoefektivitātes

veicināšanai, izglītības un

sociālās infrastruktūras

jautājumu sakārtošanai, kā

arī kultūras un dabas

mantojuma veicināšanai.

Ieguldījumi pilsētvides attīstībā – ES fondu instruments 

pilsētu izaicinājumu un vajadzību risināšanai
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Pilsētvides attīstība arī turpmāk būs nozīmīga – joprojām pastāv

nelīdzsvarotība starp Latvijas reģioniem un pilsētām, piemēram, lai mazinātu

cilvēku aizplūšanu un mazinātu bezdarbu.

Pilsētvides attīstība – nozīmīga arī nākošajā ES fondu 

plānošanas periodā

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 1997. – 2016. gadā % (CSP dati) Bezdarbs reģionos 2017.gadā (LM dati)
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• Pilsētvides izaicinājumu risināšanai – FM un LLPA sagatavota vienota

nostāja iesniegšanai Eiropas Komisijā ar mērķi:

 Samazināt administratīvo slogu, pilsētām pašām neveicot projektu

atlases (vērtēšanas) procesu. Pilsētām iespēja savus resursus vairāk

koncentrēt investīciju stratēģiju sagatavošanā;

 Efektīvāk pielāgoties un reaģēt uz pilsētu, tās iedzīvotāju

vajadzībām, kā arī pārmaiņām sociālekonomiskajā vidē;

 Ieguldījumu mijiedarbība pilsētu un blakus esošajās teritorijās,

veicinot katras teritorijas individuālo un kopējo Latvijas izaugsmi;

 Ieguldījumu īstenošana, lai tuvinātos ES līmeņa mērķiem un

veicinātu pilsētu izaugsmi, konkurētspēju starp Eiropas pilsētām.

Vienota nostāja pilsētvides ieguldījumiem



Pilsētvides investīcijas – viena no Latvijas prioritātēm arī 

turpmāk

6

Latvijas nacionālajā pozīcijā

noteiktās prioritātes

Eiropas Komisijas neformāli noteiktās 

prioritātes

Tautsaimniecības produktivitātes paaugstināšana, 

inovāciju kvalitāte, pētniecība un zinātne
Inovācijas un gudra izaugsme

Ilgtspējīga un konkurētspējīga transporta sistēma
Savienojamība (transports, IKT, enerģētika)

Ilgtspējīga resursu izmantošana Ilgtspējība (klimats, aprites ekonomika, 

energoefektivitāte, atjaunojamie resursi)

Vesels un konkurētspējīgs darba spēks 

Cilvēkkpitāls (sociālā iekļaušana un prasmes)
Kvalitatīva un efektīva izglītības sistēma

Sabalansēta un ilgtspējīga teritoriālā attīstība Integrēta teritoriālā attīstība (vietējās teritoriālās 

attīstības stratēģijas, pilsētvide)
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Turpmākais laika grafiks

(Aprīlis-Maijs)

Diskusijas 

starp 

dalībvalstīm 

un EK
(Jūnijs-Jūlijs)

Dalībvalstu 

nacionālo 

pozīciju 

izstrāde

(28.maijs)

Regulu 

priekšlikumu 

publiskošana

202020192018

(2.maijs)

EK  budžeta 

(finansējuma) 

priekšlikumi

(Janvāris)

Vienošanās ar 

dalībvalstīm par 

budžetu 

(finansējumu)

(2019.g. sākums)

Sarunu uzsākšana ar 

katru dalībvalsti par 

prioritātēm 

(plānošanas dokumentu 

saturu)

(Jūnijs-Decembris)

Diskusijas ar EK par 

jaunajām prioritātēm

EK mērķis – ar 

2020.g. sākumu 

dalībvalstis uzsāk ES 

fondu ieviešanu

(Janvāris - ….)

Diskusijas ar EK un Latvijas ES fondu 

plānošanas dokumentu izstrāde
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PALDIES PAR UZMANĪBU!


