Plānošanas reģionu darbības
uzlabošanas virzieni

Jevgēnija Butņicka
VARAM Reģionālās politikas departaments
Arnis Šults
VARAM Pašvaldību departaments

Kāpēc ?
• Valsts kontroles ieteikumi
 Līdz 30.12.2014. izvērtēt PR lomu un izstrādāt plānošanas
reģionu nākotnes darbības modeli

• Valdības rīcības plāns
 Līdz 01.11.2014. izstrādāt informatīvo ziņojumu par PR
darbības pilnveidošanu, t.sk. izvērtējot plānošanas reģionu
lomu reģionu ekonomikas attīstībā

I Galvenie risināmie jautājumi: funkcijas
Esošās
•
•
•
•

Attīstības plānošana
Sadarbības projekti (pārrobežu sadarbība)
Mobilitāte – sabiedriskā transporta funkcija
Kultūra

Jaunās
•

Uzņēmējdarbības centri (visos PR)
 LIAA, TAVA pārstāvniecība reģionos
 ES fondu info centru pārveide
 Latgales pilotprojekta rezultāti

•

Pakalpojumu groza iedzīvināšana (izglītība, sociālie pakalpojumi, kultūra, veselība)
 Attīstības plānošanas sasaiste ar budžetu (pašvaldību un ES fondiem)

•

Jaunas funkcijas
 Vienošanās ar ministrijām (augstāk minētās + citas, ja tiek panākta vienošanās ar
ministrijām, piemēram, pieaugošo izglītība, deinstitucionalizācija, veselības veicināšana,
pilsoniskās sabiedrības attīstība)
 Pakalpojumi pašvaldībām?

II Galvenie risināmie jautājumi: finansējums
Esošās
• Attīstības plānošana
• Sadarbības projekti (pārrobežu sadarbība)
• Kultūra

Saglabāts VB pamatdarbībai un ES fondi
pārrobežu sadarbībai

• Mobilitāte –sabiedriskā transporta funkcija

Satiksmes ministrijas apakšprogramma

Jaunās

• Uzņēmējdarbības centri (visos PR)
• Pakalpojumu grozs
(izglītība, sociālie pakalpojumi,
kultūras, veselība)

Tehniskā palīdzība
Valsts budžets
NFI 2017.-2020.g.

ES fondu finansējums 2014.-2020.g.

• Jaunas funkcijas
 Vienošanās ar ministrijām

ES fondu finansējums 2014.-2020.g.

 Pakalpojumi pašvaldībām

Pašvaldību finansējums ?

Turpmākā rīcība
1.

Informatīvais ziņojums par pilsētvidi – nosaka PR attīstības programmu
izmantošanu ES fondu plānošanā (pamatā attiecas uz LM, IZM, KM) –
12.08.2014 (MK, provizoriski)

2.

Informatīvā ziņojuma sagatavošana PR darbības pilnveidošanai – nosaka
jauno modeli (pārvalde, budžets, finanses)
– Līdz 01.08.2014. sarunas ar nozaru ministrijām par PR funkcijām RAL un ar
FM par TP līdzekļu izmantošanu
– Projekts VSS 04.09.2014.
– Iesniedzam MK 01.11.2014.

Galvenie risināmie jautājumi PR stiprināšanā: PR darbības pilnveidošana
1.variants Reģiona padome + pašvaldību kopīga iestāde

REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOME
1.
2.
3.
4.

Sastāvu veido pašvaldību priekšsēdētāju kopums
Priekšsēdētāju ievēl no padomes locekļiem
Pieņem lēmumus, kuri ir saistoši attiecīgām valsts un pašvaldību institūcijām
Padome sagatavo vai saskaņo pozīciju ar citām institūcijām reģionam nozīmīgos
jautājumos
5. Sekretariāta un izpildinstitūcijas pienākumus veic pašvaldību kopīgi izveidota
iestāde reģionā

PAŠVALDĪBU kopīga IESTĀDE (vai AĢENTŪRA)
Finansēšana
1. Padomi un iestādi finansē no pašvaldību budžeta atskaitījumiem
2. Valsts deleģētos uzdevumus – caur deleģējušās institūcijas finanšu dotāciju

Galvenie risināmie jautājumi PR stiprināšanā: PR darbības pilnveidošana
2.variants Reģiona padome + VARAM pakļautības tiešās pārvaldes iestāde

REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOME
1.
2.
3.
4.
5.

Sastāvu veido pašvaldību priekšsēdētāju kopums
Priekšsēdētāju ievēl no padomes locekļiem
Pieņem lēmumus, kuri ir saistoši attiecīgām valsts un pašvaldību institūcijām
Sagatavo vai saskaņo pozīciju ar citām institūcijām reģionam nozīmīgos jautājumos
Sekretariāta un izpildinstitūcijas pienākumus veic VARAM iestāde, kur VARAM
iestādes vadītāja kandidatūru saskaņo ar PADOMI

VARAM pakļautības tiešās pārvaldes IESTĀDE
Finansēšana
1. Darbību finansē no valsts budžeta
2. Pašvaldību deleģētos uzdevumus VARAM iestādei finansē no attiecīgo pašvaldību
budžetiem

Galvenie risināmie jautājumi PR stiprināšanā: PR darbības pilnveidošana

3.variants???
Jūsu priekšlikumi/ierosinājumi???

Paldies!

