Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas
dokumentu
Nr.
p.k.
1.

Iebilduma/priekšlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma/
priekšlikuma būtība

Latvijas Lauku forums Pozitīvi vērtējam plānoto uzdevumu

2.

Latvijas Lauku forums

3.

Latvijas Lauku forums

4.

Latvijas Lauku forums

5.

Latvijas Lauku forums

6.

Latvijas Lauku forums

Ņemts vērā/
nav ņemts vērā

A1.2., sniedzot atbalstu mazajiem un
vidējiem uzņēmējiem, vienlaikus
neskaidrības rada uzdevuma rezultātā
minētie uzņēmēji ar „augstu
apgrozījumu”. Aicinām kā prioritāti
atbalsta saņemšanā nenoteikt
uzņēmēja apgrozījumu, bet gan
attīstības un produktivitātes
kāpināšanu un/vai izaugsmes citu
rādītāju sasniegšanā, kas nav balstīti
vien uzņēmēju finanšu apjomā.
B1.4. uzdevuma īstenošanai saistībā ar
mobilo pakalpojumu nodrošināšanu, ir
būtiski, sadarbībā ar SM un citiem
partneriem, sekmēt mobilā pārklājuma
un interneta pieslēguma pieejamības
nodrošinājumu attālinātās teritorijās,
t.sk. ierobežojot paaugstinātu izmaksu
piemērošanu.
Uzdevumā A2.1 pie īstenotajiem ietvert Ņemts vērā
„VRG” (vietējas rīcības grupas).
Aktivitātē B3.2. paredzētās mācības, kur Ņemts vērā B
norādīta
kapacitātes
celšana 3.1. un B. 3.6.
pašvaldības
speciālistiem,
būtiski uzdevumos.
līdztekus
minētajām
kapacitāti
veicinošajām aktivitātēm, kā rezultatīvo
rādītāju ieplānot par sabiedrības
līdzdalības jautājumiem atbildīgo
personu katrā pašvaldībā.
Nepieciešama papildu funkcionālo
atbildības līmeņu nodalīšana ne vien
pašvaldību un valsts, bet arī vidējā –
apriņķu vai reģionu līmenī.
Atbalstām uzdevumā B3.5. ietverto Ņemts vērā
nepieciešamību padarīt statistikas datus
pieejamus pēc iespējas zemākā
detalizācijas līmenī, kas nepieciešami ne
vien attīstības dokumentu, t.sk. vietējās
attīstības stratēģiju, sagatavošanai,
apzinot vietējās vajadzības un teritoriju
potenciāla specifikas identificēšanai, bet
arī attīstības dinamikai, ieguldījumu un
īstenoto
aktivitāšu
ietekmes
novērtēšanai.
Izsakām vēlmi iesaistīties un aicinām

Pamatojums, ja
iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā
Skaidrojam, ka jautājums tiks
risināts, izstrādājot ieviešanas
nosacījumus

Skaidrojam, ka jautājums tiks
risināts VSS saskaņošanas procesā
sadarbībā ar Satiksmes ministriju.

Jautājums tiks risināts kontekstā ar
plānošanas reģionu funkcionālo
pilnveidošanu (tiks izstrādāts
informatīvais ziņojums).

7.

8.

LLF
iesaistīt
priekšlikumu
sagatavošanā
par
nepieciešamo
statistikas datu kopu pēc iespējas
zemākā detalizācijas līmenī.
Latvijas Lauku forums Rekomendējam uzdevuma B3.6. ietvarā
pārskatīt arī normatīvo regulējumu, lai
dokumentā minētā maksimālā labuma
gūšana no sabiedrības iesaistes un
uzticības
un
apmierinātības
ar
pašvaldības
darbu
sekmēšana,
pašvaldībām būtu nevis brīvprātīgs
pasākums, bet viena no funkcijām.
Nepieciešams vietējās sabiedrības
aktivitāšu
atbalsta
pasākumu
regulējums, kas veicina aktivitātes un
sniedz atbalstu, nevis administratīvi
nomāc iedzīvotāju aktivitātes vai
pašvaldību centienus sekmēt līdzdalības
procesus.
Latvijas Lauku forums Līdztekus
minētajām nozīmīgajām
iniciatīvām, t.sk. līdzdalības budžeta
ieviešanai un atbalstam ciemu plāniem,
ierosinām diskusijās pārskatīt arī šādas
atbalsta iespējas:
a) radīt
iespēju
kredītu
saņemšanai NVO, uz laiku
nodrošinot
projektu
priekšfinansēšanai
nepieciešamo finansējumu –
līgumu, rezerves formātu,
iedzīvotāju fondu vai citādās
formās, izvērtējot atbilstošāko
formātu,
neradot
papildu
administratīvo
slogu
pašvaldībai
un
atbalsta
saņēmējiem;
b) sekmējot pašvaldību kapacitāti
un dažādu sektoru sadarbību,
būtiski
sekmēt
atbalsta
sniegšanu no dažādiem valsts
un
ārvalstu
fondiem/programmām īstenoto
NVO un iedzīvotāju iniciatīvu
projektu
līdzfinansējuma
nodrošināšanai, ja tie atbilst
teritorijas vajadzībām.

Pamatnostādnēs ir norādīts, ka
sabiedrības līdzdalības
nodrošināšana jau šobrīd atbilstoši
Attīstības plānošanas sistēmas
likumam un citiem normatīvajiem
aktiem ir pašvaldības pienākums.
VSS saskaņošanas procesā
nepieciešams diskutēt par normatīvā
regulējuma pilnveidošanu.

Jautājumi tiks izskatīti VSS
saskaņošanas procesā sadarbībā ar
pašvaldības pārstāvošajām
organizācijām.

