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Grobiņā
05.11.2019. Nr.2.1.14./1219
Uz 08.10.2019. Nr. 1.2-4/45
Pārresoru koordinācijas centram
E-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv
Par NAP2027 pirmo redakciju
Grobiņas novada dome (turpmāk – dome) ir saņēmusi Pārresoru koordinācijas centra
08.10.2019. vēstuli Nr.1.2-4/45 ar lūgumu sniegt viedokli un priekšlikumus par Latvijas
Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam pirmo redakciju (turpmāk – NAP2027).
Ministru kabinets 2019.gada 15.oktobra sēdē atbalstīja (Ministru kabineta sēdes
protokols Nr.48, 30.§) likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
(turpmāk – likumprojekts). Likumprojekta 3.pantā ir noteikts, ka Latvijas Republiku iedala
republikas pilsētās un novados. Savukārt, likumprojekta 4.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
novadu teritoriju iedala novada pilsētu un pagastu vienībās. No tā secināms, ka neskatoties uz
23.08.2019. Pārresoru koordinācijas centra vēstulē Nr. 1.2-7/106 Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) par konceptuālā ziņojuma projektu “Par
administratīvi teritoriālo iedalījumu” izteikto priekšlikumu administratīvi teritoriālajā
iedalījumā nesaglabāt republikas pilsētu definējumu, likumprojekts paredz divu veidu pilsētas
– republikas un novadu.
Likumprojekta 6.pantā kā viens no novada izveides nosacījumiem ir izvirzīts “…novada
teritorijā ir valsts attīstības plānošanas dokumentos (reģionālās politikas pamatnostādnēs vai
nacionālajā attīstības plānā) noteikts reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centrs,
izņemot Pierīgas novados”. Ar 2010. gada 10. jūnija Saeimas lēmumu apstiprinātajā Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam ir norādīts, ka “Attīstības centrs ir teritorija,
kur ir resursu (t.sk. cilvēkresursu), sociālo un ekonomisko aktivitāšu koncentrācija un kas
veicina apkārtējās teritorijas attīstību. Valsts nozīmīgāko (primāro) attīstības centru tīklu veido
starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri, jo tajos koncentrējas lielākā
daļa valsts iedzīvotāju, ekonomiskā un sociālā aktivitāte”. Iepazīstoties ar NAP2027 saturu
nākas secināt, ka vairākkārtīgi tiek lietots termins “attīstības centrs” un nav saprotams, kas
paredzētās administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) kontekstā ir nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centri.
Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes sadarbībā ar SIA
“Latvijas Mobilais Telefons” veiktajā pētījumā “Latvijas iedzīvotāju iekšējās migrācijas analīze
un pašvaldību administratīvo teritoriju ekonomiskās uzvedības izvērtējums”1 (turpmāk – LU
pētījums), uz kuru ATR procesā balstās arī VARAM, Kurzemes reģionā ir identificēti 6
Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes un SIA “Latvijas Mobilais Telefons”
pētījums “Latvijas iedzīvotāju iekšējās migrācijas analīze un pašvaldību administratīvo teritoriju ekonomiskās
uzvedības izvērtējums”. Pieejams:
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ekonomiskās aktivitātes centri 2018.gadā: Grobiņas novads, Kuldīgas novads, Liepāja, Saldus
novads, Talsu novads un Ventspils. Tajā secināts, ka Latvijas pašvaldību ekonomiskos centrus
un to ietekmes teritorijas raksturo augsta aktivitāte un iedzīvotāju migrācija darbadienās visa
gada garumā un tie jau pašlaik ir Latvijas ekonomikas dzinējspēks (skat. LU pētījuma 17.lpp.).
Pētījums apliecina, ka Grobiņa kā novada pilsēta spēj būt reģionālas nozīmes attīstības un
ekonomiskās aktivitātes centrs.
Ņemot vērā augstāk minēto, to, ka likumprojekta pielikuma 20.punktā ir noteikts, ka
Lejaskurzemes novadu veido 5 novadu pilsētas un 26 pagasti, kā arī, lai plānošanas dokumentus
salāgotu ar likumprojektā noteikto un Lejaskurzemes novads varētu pretendēt uz Eiropas
savienības finansējumu kā jebkurš cits ATR ietvaros izveidotais novads, izsakām priekšlikumu
NAP2027 89 lpp. pieejamā tabulā precīzāk definēt noteikto nacionālo interešu telpu attiecībā
uz attīstības centriem, proti, par nacionālas nozīmes attīstības centriem nosakot republikas
pilsētas un par reģionālas nozīmes centriem – novadu pilsētas.
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