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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

Latvijas Pašvaldību savienībai 

 

 

Par  Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam  

mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem 

 

 

Jaunjelgavas novada dome ir iepazinusies ar “Informatīvo ziņojumu par priekšlikumu  

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

turpmāko izstrādes un sabiedriskās apspriešanas procesu” un sniedz savu viedokli. 

Jaunjelgavas novada dome kopumā piekrīt “NAP 2027” Pamatpieņēmumiem un prioritāšu, 

rīcības virzienu un indikatoru pieņēmumiem, izņemot pamatpieņēmumu “Līdzsvarota teritorijas 

attīstība”, kurā definētais pieņēmums “Turpinoties negatīvai iedzīvotāju skaita dabiskā pieauguma 

tendencei, tradicionālo lauku ekonomikas nozaru efektivizācijai un migrācijai, tieši šie trīsdesmit 

attīstības centri ir tās teritorijas, kam jāspēj nodrošināt kritisko masu savai un apkārtējo teritoriju 

attīstībai”. Pamatpieņēmums ir kļūdains un nav balstīts objektīvos un pārbaudītos kritērijos, rada 

nepamatotu, nevienlīdzīgu pieeju Latvijas teritorijas attīstībai. Piedāvātais “Nacionālā attīstības plāna 

2021.-2027.” projekts piedāvā turpināt iepriekšējā Nacionālajā attīstības plānā noteiktos valsts 

teritorijas attīstības principus. 

  2009. gada administratīvi teritoriālā reformas rezultātā Latvijā izveidojās valsts (nacionālās)  

nozīmes pilsētu pašvaldības bez lauku teritorijām, piemēram Jēkabpils un Jelgava, un novadi, kas 

ietver bijušo rajona teritoriju pagastus, kā, piemēram,  Bauskas un Dobeles novadi. Bauskas un 

Dobeles novadu visa teritorija tika definēta kā attīstības centrs un saņem  NAP noteikto atbalstu, bet 

bijušo Jēkabpils un Jelgavas rajonu mazpilsētu un pagastu teritorijas ir atstātas ārpus NAP atbalstāmo 

teritoriju skaita – atbalstītas tiek tikai Jelgavas un Jēkabpils pilsētas to robežās. Tam nav nekāda 

loģiska pamatojums, izņemot voluntāri politisku lēmumu.  

 Valsts attīstības stratēģiskos dokumentos bez attīstības centriem tiek noteiktas arī īpaši 

atbalstāmas teritorijas, piemēram austrumu pierobeža, piekrastes teritorijas, kuru īpašais statuss nav 

ekonomiski pamatots salīdzinot ar citām attīstības līmeņa līdzvērtīgām teritorijām, piemēram, Lietuvas 

un Igaunijas pierobežu. 

Šāda plānošanas politika neļaus sasniegt Latvijas reģionālās attīstības mērķi – līdzsvarotu 

teritorijas attīstību, bet padziļinās  reģionālās attīstības atšķirības un disproporcijas, radīs teritoriālu 

nevienlīdzību un diskrimināciju. 

   Jaunjelgavas novada dome iebilst trīsdesmit attīstības centru noteikšanai un īpaši 

atbalstāmu teritoriju definēšanai Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam. 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs        G. Libeks 
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