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Pārresoru koordinācijas centram 
 
 
Komentāri un priekšlikumi Nacionālajam attīstības plāna 2021-2027 1. redakcijai. 
 

Biedrība „Latvijas Lauku forums” ir iepazinusies ar Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam 
(turpmāk – NAP2027) 1. redakciju un Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā publicēto informāciju, un lai 
arī būtiskākos komentārus un rekomendācijas jau sniedza līdzdarbojoties darba grupā, sniedz būtiskākos 
komentārus esošas redakcijas pilnveidei: 

1. Pašreizējā dokumenta versijā ne kritēriju, ne uzdevumu līmenī nav ietverts reģionālais aspekts. Darba 
grupu izstrādes laikā nepārprotami tika pievērsta ļoti būtiska uzmanība no dažādām iesaistītajām pusēm 
par šī aspekta nozīmību un nepieciešamību to ietvert kā horizontālu principu visos rīcības virzienos, 
tālab tas būtu attiecīgi jānostiprina arī dokumentā, ietverot norādes, kā aspekts tiks horizontāli vērtēts 
projektu/programmu kontekstā, nodrošinot principa ievērošanu un īstenošanu visās jomās, t.sk. 
stratēģisko mērķu indikatoru vērtību noteikšanā. 

Pašreiz tikai atsevišķos mērķos (piemēram, veselības aprūpes vienlīdzīga pieejamība) ir iekļauts 
rādītājs (Nr. 56), vienlaikus ļoti būtiski, ka aspekts tiek izvērtēts rīcības virziena uzdevumos, piemēram, 
par publisko zināšanu nodošanu mazajiem uzņēmumiem (Nr. 145) būtiski izvērtēt pieejamību reģionos, 
kas ļautu uzlabot konkurētspēju, vai medijpratības spēcināšana (Nr 404), kur būtiski izvērtēt un veikt 
rīcības atbilstoši reģionālajai situācijai, kas atšķirīga katrā no reģioniem. 

2. Izstrādājot uzdevumu detalizāciju un atbilstošus finanšu plānus, praksē pielietot reģionālās perspektīvas 
nozīmību, izvērtējot visus pasākumu ietekmi uz reģionālo attīstību un nevienlīdzības mazināšanu, 
iezīmējot mērķtiecīgu lēmumu mainīt politiku no reģionu attīstības „pašplūsmā” uz mērķtiecīgu lēmumu 
mainīt pieeju uz apzinātu rīcību, datu ieguvi un analīzi pēc iespējas lokālākā mērogā, sekmējot unikālu, 
teritorijai atbilstošu rīcību.  

3. Lai arī ekonomiskā aktivitāte un produktivitāte ir būtiska Latvijas izaugsmei nepieciešams „ieguldīt 
resursus cilvēkos”, īpašu uzmanību pievēršot prioritātei „Vienota, droša un atvērta sabiedrība”, kas ir 
priekšnosacījums ekonomiski un pilsoniski aktīvas sabiedrības pastāvēšanā ar kritisku domāšanu un 
augstu rīcībspēju. 

4. Vēršam uzmanību, ka mainīgā un vismaz atsevišķās sadaļās esošā informācijas neatbilstība starp PKC 
mājaslapā ievietoto informāciju un 1. redakcijas dokumentā ietverto radīja mulsumu, tāpēc aicinām 
ievērot konsekvenci visos publicētajos dokumentos. 

 
 
Latvijas Lauku forums augstu vērtē PKC darbu, ietverot ekspertus 1. redakcijas izstrādes darba grupās, un 
aicina arī turpmāk NAP2027 izstrādes procesā iesaistīt dažādu sektoru pārstāvjus, t.i. ne vien politikas 
veidotājus un sociālos partnerus, bet arī nevalstisko sektoru. LLF izsaka vēlmi turpināt strādāt ar NAP arī 
nākamajā redakcijā, sekmējot lauku kopienu un citu iesaistīto pušu līdzdalību, kā arī sniedzot priekšlikumus 
konkrētām redakcijām, kad pēc 1. redakcijas apstiprināti konceptuālie virzieni, uzdevumi un mērķi. 
 

„Latvijas Lauku forums” izpilddirektore 
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