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protokols 

 

 

1. Jelgavas pilsētas pieredze “Pilsētu mēra pakta” vienošanās izpildē (ziņo: Jurijs Strods, 
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks). 

Komiteja nolēma: pieņemt informāciju zināšanai. 

 

2. “Pašvaldību ietekmes uz klimatu novērtējums: Salacgrīvas un Ventspils piemērs” (ziņo: 
Jānis Brizga, biedrība “Zaļā brīvība”). 

Komiteja nolēma: pieņemt informāciju zināšanai. 

 

3. Par pētījuma “Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši 
apdzīvojumam” pirmo nodevumu (sk. materiālus komiteju portālā) (ziņo: Jānis Turlajs, 
“Karšu izdevniecības Jāņa sēta” galvenais redaktors, pētījuma eksperts; Jānis Piešiņš, LPS 
padomnieks reģionālās attīstības jautājumos). 

Komiteja nolēma: 

• pozitīvi novērtēt pētījuma izklāstu, īpaši atzīmējot to, ka pētījums aptvēris ne tikai 
valsti kopumā un lielās vienības (reģionus, lielpilsētas un novadus), bet arī novadu 
teritoriālās vienības – pagastus un pilsētas; 

• uzskatīt, ka pētījums jāturpina, atklājot konstatēto izmaiņu cēloņus, cēloņsakarības un 
attīstību traucējošos faktorus, kā arī pilnveidojot pētījuma metodiku, tai skaitā 
samērojot vienreizēju ekonomisko izdevīgumu ar ieguvumiem ilgtermiņā katrā 
sabiedriski svarīgā pakalpojumu tīkla attīstībā; 

• ieteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā pētījuma pasūtītājai 
turpināt problēmas pētniecību, atklājot pētāmo procesu likumsakarības un vājās vietas 
(tai skaitā izmantojot arī citus agrāk veiktus pētījumus), kā arī nosakot sabiedrībai 
svarīgās prioritātes, lai meklētu ceļus īstenai valsts visu teritoriju attīstībai; 

• uzskatīt pētījuma rezultātus par nepietiekošiem, lai atbildīgās ministrijas un Ministru 
kabinets pieņemtu administratīvus lēmumus par publisko pakalpojumu sistēmas 
izmaiņām. 

 

4. Par VARAM sagatavoto “Informatīvā ziņojuma par plānošanas reģionu darbības 
pilnveidošanas” projektu (ziņo: Jevgēnija Butņicka, VARAM). 

Komiteja nolēma: 



• VARAM pirms “Informatīvā ziņojuma par plānošanas reģionu darbības 
pilnveidošanas” tālākas virzības pievienot visu plānošanas reģionu padomju 
atzinumus par šo dokumentu; 

• nesaskaņot esošo infoziņojuma redakciju, pirms tā tālākas virzības novēršot tajā valsts 
pārvaldes centralizācijas centienus, un neatbalstīt nodaļas 3.3. “Pakalpojumu groza 
iedzīvināšana” principu; 

• nodaļā “Kopsavilkums” svītrot 3. punktu par PR insticionālā un teritoriālā ietvara 
jautājumu, kas nekādi nav saistīts ar ziņojuma tekstu.   
 

5. Dažādi:  

5.1. Par LPS pārstāvi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas “Peldvietu un 
jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisijai” (ziņo: Ivita Peipiņa, LPS padomniece reģionālās 
attīstības jautājumos). 

Komiteja nolēma:  

LPS pārstāvi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas “Peldvietu un jahtu ostu 
atbilstības novērtējuma komisijai” deleģēt Guntu Lukstiņu, LPS padomnieci vides 
jautājumos. 

 

6. Centralizētās siltumapgādes sistēmas operatora SIA “Fortum Jelgava” apmeklēšana. 


