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Rīgā 

 

21.01.2019. Nr. 2-5.5/12/19 

Latvijas Pašvaldību savienībai 

ivita.peipina@lps.lv 

Par priekšlikumiem NAP2027  

piedāvājumam un prioritātēm  

 

 

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – Reģions) informē, ka ir iepazinies ar 

Pārresoru koordinācijas centra sagatavoto “Informatīvo ziņojumu par priekšlikumu par 

Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem, 

kā arī turpmāko izstrādes un sabiedriskās apspriešanas procesu” un piedāvāto plānošanas 

dokumenta izstrādes konceptu (turpmāk – NAP 2021-2027).  

Reģions saņēma Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk – LPS) uzaicinājumu 2019. 

gada 9. janvārī piedalīties klātienē un vērot tiešraidē LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 

komitejas sēdi, kuras darba kārtībā bija iekļauti jautājumi par NAP 2021-2027, kā arī par šī 

dokumenta un Reģionālās attīstības politikas pamatnostādņu turpmāko apspriešanas procesu 

un LPS iesaisti tajā. 

Atbilstoši minētajā sēdē nolemtajam sniedzam Reģiona priekšlikumus un 

ierosinājumus par NAP 2021-2027 un aicinām LPS sagatavot kopīgus reģionu un pašvaldību 

priekšlikumus:  

1. Informatīvajā ziņojumā ir atsauces uz NAP2020 vidusposma izvērtējumā 

konstatētajiem izaicinājumiem un rekomendācijām, taču ir nepieciešams konkrēts 

apkopojums par nesasniegtiem un neizpildītiem rādītājiem un to sasniegšanas 

risinājumu pārmantojamību uz NAP 2021-2027. 

2. Iepriekšējā plānošanas perioda rezultātu analīzē jāiekļauj visu ES fondu 

finansējuma ieguldījumu ietekmes izvērtējums uz reģionu un pašvaldību attīstību 

un turpmākās darbības plāns. 

3. Nepieciešams iekļaut konkrētus risinājumus NAP2027 noteikšanai par 

pamatdokumentu investīciju plānam sarunās ar Eiropas Savienību. 

4. Nepieciešams NAP 2021-2027 izvirzīt konkrētus, izmērāmus mērķus un to 

sasniegšanas progresu atspoguļot teritoriālā griezumā. 

5. Vienlaicīgi ar NAP 2021-2027 gatavot Latvija 2030 aktualizāciju. 

6. Noteikt un izvirzīt konkrētus priekšnosacījumus reģionu attīstībai, tai skaitā 

nepieciešamās pārmaiņas valsts pārvaldē un ekonomikā. 
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7. Ziņojumā ir analizētas reģionālās atšķirības, taču NAP 2021-2027 struktūrā kā 

prioritāte netiek izvirzīta reģionālā attīstība un teritoriju attīstība, līdz ar to ir 

nepieciešams atbilstoši papildināt izvirzītās prioritātes. Latvija 2030 ir noteikta 

Telpiskās attīstības perspektīva un līdz ar to arī NAP 2021-2027 ir jāiekļauj 

telpiskās attīstības virzieni un rīcības plāns. NAP 2021-2027 jābūt saskaņotam ar 

esošajām un topošajām Reģionālās politikas pamatnostādnēm un nacionāla 

līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tai skaitā Jūras plānojumu un 

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēm, kā arī jāņem vērā plānošanas 

reģionu un pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, kas izstrādātas laika 

posmam līdz 2030. gadam.  

8. Izstrādājot priekšlikumus teritoriju attīstībai un administratīvi teritoriālai reformai 

un modelim izvērtēt Rīgas aglomerācijas vietu, lomu un attīstības virzienus. 

9. Noteikt pašvaldību un plānošanas reģionu lomu un vietu valsts tālākajā attīstībā 

un aktīvi iesaistīt tās NAP 2021-2027 izstrādes un saskaņošanas procesā, 

organizējot reģionālas diskusijas kopā ar NAP 2021-2027 izstrādes ekspertiem 

sadarbībā ar visiem plānošanas reģioniem 2019. gada februārī un martā. 

10. Savstarpēji saskaņot NAP2027 un Reģionālās politikas pamatnostādņu 

izstrādi un abu dokumentu mērķus un prioritātes.  

11. Nepieciešams kā publisko investīciju avotu noteikt valsts attīstības budžetu. 

 

 

 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Administrācijas vadītāja  

 Evita Dreijere 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 

I.Murziņa 26462395 

indra.murzina@kurzemesregions.lv  
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