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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai 

 

 
Par informatīvo ziņojumu “Informatīvais 
ziņojums par plānošanas reģionu 
darbības pilnveidošanu” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk tekstā LPS) atbalsta informatīvā 
ziņojuma par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu sagatavošanu un iesniegšanu 
Ministru kabinetā. 2015. gada 10. februārā LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē tikai nolemts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
(turpmāk tekstā VARAM)  pirms “Informatīvā ziņojuma par plānošanas reģionu darbības 
pilnveidošanas” (ziņojums) tālākas virzības anotācijai jāpievieno visu plānošanas reģionu 
padomju atzinumi par šo dokumentu. 

LPS ir izvērtējusi un nesaskaņo esošo ziņojuma redakciju, jo: 
1) uzskata, ka dokuments strukturējams, uzsverot galvenās plānošanas reģionu esošās un 
plānotās funkcijas, neietverot tik plaši vispārīgu esošās kompetences aprakstu un labās 
prakses piemērus; 
2) neatbalsta 3.3. nodaļas iekļaušanu ziņojumā, jo tajā paredzēts ieviest VARAM izstrādāto 
“pakalpojuma groza” koncepciju uz vēl nepabeigta pētījuma “Publisko individuālo 
pakalpojuma klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” pamata, kura darba uzdevumu 
var uzskatīt par daļu no lielāka pētījuma. Tādēļ LPS uzskata, ka pētījums jāturpina, atklājot 
konstatēto izmaiņu cēloņus, cēloņsakarības un attīstību traucējošos faktorus, un jāpilnveido 
pētījuma metodika, tai skaitā samērojot vienreizēju ekonomisko izdevīgumu ar 
ieguvumiem ilgtermiņā katrā sabiedriski svarīgā  pakalpojumu tīkla attīstībā, nepieņemot 
šobrīd nekādus administratīvus lēmumus par publisko pakalpojumu sistēmas izmaiņām; 
3) lūdzam nodaļā “Kopsavilkums” svītrot 2.4. punktu par “pakalpojumu “groza” 
noteikšanu un iedzīvināšanu” un 3. punktu par plānošanas reģionu institucionālā un 
teritoriālā ietvara jautājumu, kas nekādi nav saistīts ar ziņojuma tekstu. 
 

LPS ir ieinteresēta diskusijā un sarunā ar VARAM par ziņojuma teksta un 
protokollēmuma pilnveidošanu. 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Ivita Peipiņa, Padomniece Reģionālās attīstības jautājumos  
67508563, ivita.peipina@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


