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KPR IESTĀJĀS PAR TAISNĪGU NAUDAS PLĀNOŠANU UN TĀS 

SADALES PRINCIPIEM 

 

Šā gada 04.decembrī Kuldīgā tika sasaukta Kurzemes plānošanas reģiona ārkārtas attīstības padomes 
sēde.  
Šobrīd, notiekot aktīvam Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 
plānošanas dokumentu izstrādes un saskaņošanas procesam, ārkārtas sēdes galvenais jautājums bija 
pārrunāt aktuālos jautājumus un pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību, pirms 2013.gada 
05.decembra Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 
Pagaidu uzraudzības komitejas sēdes. 
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes laikā pašvaldību pārstāvji pauda satraukumu 
par Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” aktuālākajās versijās iekļautajām 
atbalstāmajām aktivitātēm, finansējuma sadalījumu un saņēmējiem ES 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā. Pirms kopēja viedokļa noformulēšanas, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars 
Lembergs prezentēja Ventspils pilsētas nostāju par netaisnīgo finansējuma sadalījumu. Pašvaldības 
norādīja uz nepieciešamību pilnveidot sadarbību ar sociālajiem partneriem, tai skaitā informācijas 
apmaiņā par programmēšanas gaitu un paredzētajām atbalsta aktivitātēm. Kurzemes plānošanas 
reģiona pašvaldības uzsvēra, ka neatbalsta Partnerības līguma ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas 
perioda esošo redakciju. 
Gūstot visu klātesošo attīstības padomes locekļu atbalstu, Kurzemes plānošanas reģiona ārkārtas 
attīstības padomes sēdē tika nolemts: 

a) neatbalstīt Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” un „Partnerības līgums ES 
fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam” apstiprināšanu; 

b) uzstāt uz nepieciešamību pārskatīt finansējuma sadales mehānismus un atbalstāmo virzienu 
noteikšanu; 

c) ka Kurzemes reģiona viedokli, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-
2020.gada plānošanas perioda Pagaidu uzraudzības komitejas sēdē (05.12.2013.) pārstāvēs 
Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs. 

 
Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumam (04.12.2013), šī gada 5.decembrī 
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Ventspils domes 
priekšsēdētājs Aivars Lembergs piedalījās sēdē, kurā tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar sagatavošanos 
2014.-2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodam.  
Uzklausot A.Lemberga kunga prezentāciju, vairāki Pagaidu uzraudzības komitejas dalībnieki diskusijas 
laikā aktīvi atbalstīja pausto, uzsverot nepieciešamību ievērot teritoriālo nevis nozaru principu fondu 
līdzekļu plānošanas procesā un veikt būtiskus uzlabojumus Darbības programmas dokumentā.  
Savu viedokli izteica arī Eiropas Komitejas pārstāve Charlina Vitchere. Viņa atbalstīja policentrisku 
attīstību, integrētas programmas, lielāku atbalstu uzņēmējdarbībai, uzsverot, ka šie jautājumi ir Latvijas 
puses izšķiršanās. Ch. Vitchere arī uzsvēra, ka Darbības programmas apstiprināšanu nevajag sasteigt, 
līdz ar to arī Pagaidu uzraudzības komitejas sēdē netika pieņemts lēmums par Darbības programmas 
4.versijas virzīšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā.   
Esošā Darbības programmas versija vairāk akcentē monocentrisku pieeju finansējuma plānošanā un 
sadalē, kas vēl vairāk palielina plaisu starp Rīgu un pārējo Latvijas teritoriju, būtiski kavējot teritoriju 
policentrisku attīstību un Latvijas kopēju izaugsmi. Kurzemes plānošanas reģions uzsver Eiropas 
Savienības struktūrfondu lielo nozīmi gan pašvaldību, gan visas valsts attīstībā. 
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