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Rezolūcija Nr. 1
Par cilvēkiem domājošu reģionālo politiku
Būtisku apdraudējumu Latvijas veiksmīgai un ilgtspējīgai attīstībai radījusi nevienmērīga
teritoriju attīstība, darbavietu trūkums, iedzīvotāju emigrācija un zema dzimstība.
Samazinoties iedzīvotāju skaitam un viņu ekonomiskajai aktivitātei, lauku reģionos
pieaug infrastruktūras uzturēšanas izmaksas lauku reģionos, kas sadārdzina un padara
iedzīvotājiem arvien nepieejamākas vajadzīgās preces un pakalpojumus.
Katru gadu reģionos samazinās ekonomiski aktīvo un ražojošo uzņēmumu un
saimniecību skaits. Tas savukārt ietekmē reģionu konkurētspēju un kopējo attīstību.
Valsts apmaksātais medicīnas pakalpojumu apjoms un sasniedzamība kļūst arvien
nepieejamāka tieši reģionu iedzīvotājiem. Neapmierināti ir gan pacienti, gan mediķi.
Valdības sola risinājumus, bet situācija turpina pasliktināties.
Strauji turpinās skolu aizvēršana lauku teritorijās. Katra aizvērtā skola iztukšo konkrēto
teritoriju un mazina iespēju atgriezt laukos cilvēkus.
Pieaugošā iedzīvotāju noslāņošanās, galvenokārt palielinoties nabadzīgo un
maznodrošināto iedzīvotāju slānim, saasina netaisnības izjūtu cilvēkos un veicina
neapmierinātību, kā arī mazina ticību valstij. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji turpina
izbraukt no valsts.
Partija “No sirds Latvijai” uzskata, ka:
1) jāaptur kārtējā pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas iecere un jāatzīst, ka
līdzšinējās reformas nav veicinājušas Latvijas reģionālo attīstību;
2) daļa valsts pārvaldes funkciju kopā ar atbilstošu finansējumu jādeleģē uz reģioniem;
(Jāseko Igaunijas piemēram un jāpārceļ atsevišķas ministrijas vai ministriju
padotības iestādes uz reģioniem.)
3) atjaunojot Valsts autoceļu fondu, jāsakārto reģionālie un pašvaldību autoceļi;
4) jānodod pašvaldību rīcībā daļa no uzņēmuma ienākuma nodokļa, lai pašvaldības
būtu ieinteresētas atbalstīt uzņēmējdarbību;
5) jāizveido valsts atbalsta programma speciālistiem – mediķiem, pedagogiem,
policistiem un citiem, kas gatavi strādāt lauku teritorijās;
6) jānodrošina kvalitatīvas sekundārās veselības aprūpes pieejamība tuvāk dzīves
vietai, jāpalielina veselības aprūpes finansēšanas apjoms uz vienu iedzīvotāju,
tādējādi izskaužot kvotas, rindas uz pakalpojumu saņemšanu un pacientu
līdzmaksājumus.
7) jāsaglabā mazās lauku skolas ar 1.-6.klases izglītību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
8) jāveic grozījumi likumā “Par pašvaldībām”, izveidojot instrumentu, kas nodrošinātu
pašvaldības iedzīvotāju līdzdalību nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, tai skaitā vietējo
tiesību aktu izdošanā. (Pašvaldību līmeņa referendumi).

