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Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai

Par pamatnostādņu projektu “Reģionālās
politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam”
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un pašvaldības ir izvērtējušas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto
Reģionālās politikas pamatnostādņu projektu (pamatnostādņu projekts) un
nesaskaņo tā redakciju, jo ir vairāki konceptuāli un Izziņā apkopoti konkrēti
iebildumi:
1. LPS uzskata, ka Reģionālās politikas pamatnostādņu projekta
tvērumam jābūt plašākam, kā vienam no Nacionālā attīstības plāna
(NAP) 18 darbības virzieniem. Uzskatam, ka reģionālajai politikai
jākoordinē sektoru politikas, kā tas ir noteikts Reģionālās attīstības
likumā “reģionālā politika - valdības nostādnes un mērķtiecīga
rīcība reģionālās attīstības veicināšanai, koordinējot nozaru
attīstību atbilstoši atsevišķu valsts teritorijas daļu attīstības
prioritātēm un sniedzot tiešu atbalstu atsevišķu valsts teritorijas
daļu attīstībai”.
2. Reģionālās politikas pamatnostādņu projektā jāietver pasākumi
lauku vides attīstībai ar atbilstošu finansējumu no vienas puses un
atbilstoši pasākumi, kas būtu vērsti uz “Latvija 2030” mērķi
“stiprināt Latvijas un tās reģionu starptautisko konkurētspēju”, no
otras puses. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējumam
jākļūst par Reģionālās attīstības
pamatnostādņu būtisku finansējuma avotu lauku teritorijām.
Šim nolūkam jāizmanto ES kopīgo prioritāti “veicināt sociālo
iekļautību, nabadzības mazināšanu un ekonomisko attīstību” tieši
nelauksaimniecisko aktivitāšu dažādošanai. Tas nepieciešams tādēļ, ka citu ES
fondu, kā ERAF noteikumi nepieļauj Latvijai prioritāri svarīgu infrastruktūras
un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu veikšanu. Šīs prioritātes līdzekļus
varētu izmantot līdzīgi pamatnostādnēs noteiktajai nacionālā reģionālās
attīstības fonda iecerei.
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3. Ambiciozi mērķi jāizvirza ne vien četriem plānošanas reģioniem,
bet arī Rīgai un Pierīgai. Šo teritoriju rezultatīvos rādītājus
jāsalīdzina ar citu Baltijas reģiona valstu un metropoļu reģionu
izaugsmes rādītājiem.
4. Pamatnostādnēs jāietver apriņķu izveidošana un veselības,
reģionāla mēroga infrastruktūras, plānošanas un atsevišķu
izglītības
organizācijas
funkciju
nodošanu
apriņķiem.
Pamatnostādnēs jāietver apriņķu budžetu autonomija, paredzot
funkciju pārdalei adekvātu valsts budžeta ieņēmumu
samazinājumu nododot šos līdzekļus apriņķiem.
5. Pamatnostādnēs jāiezīmē atšķirīgi mērķi reģioniem un
mērķteritorijām. Tas norādītu virzienus, kādos šajos reģionos un
mērķteritorijās esošās pašvaldības un uzņēmēji varēs rēķināties ar
valsts atbalstu. Šīm pamatnostādnēm arī jākļūst par valsts
dokumentu, kas pamato uzņēmējdarbības atbalsta ierobežojumu
pārkāpumu valsts stratēģisko mērķu īstenošanai.
6. Pamatnostādnēs jāiekļauj jaunu inovatīvu reģionālās attīstības
atbalsta pasākumu, kā, piem., klimata saistības, aprites ekonomika,
inovatīvu tehnoloģiju, u.c.. Aprites ekonomikas princips varētu būt
kā viens no lauku teritorijas attīstības pamatiem.
7. Pamatnostādņu pilnveidē jātuvina viedokļi par plānoto
jaunizveidojamo Reģionālā attīstības fondu, tā darbības virzieniem
un tam novirzāmajiem valsts finansējuma avotiem. LPS ieskatā
nav pieņemama situācija, kad Reģionālā attīstības fonda izveide
tiek plānota tikai no pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumiem, jo
tādā gadījumā šis modelis nerisina galveno jautājumu par to, ka
pašvaldībām trūkst līdzekļu savas ekonomikas līdzsvarotais
attīstībai un atbalsta uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei. LPS
ieskatā būtu svarīgi veidot Fondu, kā ieguldījumu programmu,
kurš piesaistītu kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, lai šos finanšu
līdzekļus apvienotu un ieguldītu tālāk pašvaldību investīciju un
nepieciešamības gadījumā arī pašvaldību kapitālsabiedrību
investīciju projektos saskaņā ar precīzi definētu ieguldījumu
politiku. Tas nozīmētu ne tikai UIN resursu pārdali, bet arī zaļās
obligācijas, privāto pensiju fonda līdzekļu ieguldīšanu un
starptautisku finanšu institūciju resursu piesaisti.
8. LPS konkrētie iebildumi par Reģionālās politikas pamatnostādņu
2021.-2027.gadam projekta apkopoti Izziņā (pielikums Nr.1).
Tajā ietverti arī LPS biedru - Rēzeknes un Jelgavas novadu, Rīgas
pilsētas, Valmieras pilsētas, Bauskas, Alūksnes, Gulbenes novadu, Liepājas
pilsētas, Siguldas, Salas, Ķekavas novadu, Liepājas un Ventspils pilsētu
izteiktie iebildumi un priekšlikumi.
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Lūdzam izvērtēt un iekļaut saskaņošanas Izziņas tabulā arī katras
konkrētās pašvaldības iebildumus un priekšlikumus.
Informējam, ka par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.2027.gadam projektu tiks rīkota LPS reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības
attīstības tīkliņu paplašinātā diskusija, kurā lūdzam piedalīties VARAM
pārstāvjus. Datums un vieta tiks precizēti.
Pielikumā:
LPS Izziņa iebildumiem/ priekšlikumiem par projektu “Reģionālās politikas
pamatnostādnes 2021.-2027. gadam” – 89lpp.
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