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Rīgā, 22.09.2019. 

Nr. LPA 1.8. – 9 

Vides aizsardzības un  

reģionālās attīstības ministrijai 

 

  

Priekšlikumi Reģionālās politikas pamatnostādnēm  

2021.-2027. gadam 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (LPA) ir iepazinusies ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotajām Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-

2027. gadam (Pamatnostādnes) un tām pavadošajiem pielikumiem, tai skaitā dokumentu 

“Esošās situācijas vispārīgs raksturojums”, izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 

5.septembrī (VSS-881), un sniedz atzinumu.  

LPA atzinīgi vērtē VARAM uzstādījumu paplašināt atbalsta iespējas vietējo kopienu (t.i., 

iedzīvotāju virzītām) iniciatīvām un veicināt kvalitatīvu sabiedrības līdzdalību pašvaldību 

līmenī, tomēr, iepazīstoties ar Pamatnostādnēm un esošās situācijas vispārīgo raksturojumu, 

secinām, ka VARAM ir paredzējis aktivitātes, kas neaptver problēmjautājumu risinājumus 

pietiekami plaši, tādēļ: 

1) aicinām VARAM veidot diskusijas ar plašāka loka nevalstisko organizāciju 

pārstāvjiem, nekās tas ticis nodrošināts līdzšinējā procesā par Pamatnostādnēm; 

2) ņemot vērā, ka sabiedrības līdzdalība un vietējo kopienu iniciatīvu atbalsts ir 

daudznozaru jautājums, aicinām VARAM paplašināt līdzatbildīgās institūcijas ar vēl 

citām nevalstiskajām organizācijām pie uzdevuma B.3.6. “Plašākas sabiedrības iesaiste 

reģionālās politikas mērķu sasniegšanā” rezultātu sasniegšanai, tai skaitā ar tādām 

organizācijām kā PROVIDUS, Latvijas Pilsoniskā alianse, reģionālajiem resursu 

centriem: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras 

novada fonds, Zemgales NVO atbalsta centrs; 

3) Sadaļā “3.3. Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti kā pamats investīciju 

piesaistei” aicinām VARAM paredzēt papildus sabiedrības līdzdalības instrumentu, ar 

kuru sasniegt uzdevumu – vietējie pašvaldību referendumi;  

4) Sadaļā  “B.3.6.uzdevums. Plašākas sabiedrības iesaiste reģionālās politikas mērķu 

sasniegšanā” aicinām VARAM papildināt ar aktivitātēm: 

1) kā nodrošināt jēgpilnas konsultācijas (par ilgtermiņa plānošanu, par konkrētu 

problēmu risināšanu) ar vietējiem iedzīvotājiem. Šobrīd VARAM paredz tikai 

sabiedrības izglītošanu, nevis aktīvu darbu ar pašvaldību pārstāvjiem, lai 

veicinātu to izpratni par sabiedrības līdzdalības nozīmīgumu un nepieciešamību 

ievērot tiesiskajā regulējumā noteiktās prasības, kā arī nav paredzēts uzlabot 

tiesisko regulējumu, kā pašvaldības var iesaistīt sabiedrību lēmumu 

pieņemšanas procesā, un kā atbalstīt nevalstiskās organizācijas tā, lai nebūtu līdz 

šim identificētās problemātika, tai skaitā atsevišķos gadījumos identificētie 

interešu konflikti un necaurskatāma procedūra; 
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2) kā nodrošināt atvērtību pašvaldību līmenī (dokumentu, datu pieejamība). 

Latvijas Pilsoniskā alianse apliecina gatavību sadarboties šī procesa tālākā virzībā, sniedzot 

savu ekspertīzi un konsultējot. 

 

Ar cieņu,  

 
 

 

Direktore                                  Kristīne Zonberga 
 

 

Zonberga 242425580 

kristine@nvo.lv 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Atzinums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par atzinuma saturu atbild biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”. 
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