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Pārresoru koordinācijas centram

Par NAP2027 piedāvājumu un
prioritātēm
Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk - LPS) ir iepazinusies ar
Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk - PKC) 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 2027), informējusi par to pašvaldības, kā
arī š.g.9. janvāra LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē kopā
ar komitejas dalībniekiem un PKC kolēģiem diskutējusi par šo jautājumu.
Komiteja nolēma lūgt pašvaldības izteikt savu viedokli par NAP 2027 līdz š.g.
22. janvārim (pašvaldību viedokļi pievienoti kā pielikumi vēstules beigās), lai
LPS noformulētu savus priekšlikumus par NAP2027 piedāvājumu un
prioritātēm un sniegtu tos PKC līdz š.g. 31. janvārim.
Apkopjot pašvaldību iesniegtos priekšlikumus un LPS Reģionālas
attīstības un sadarbības komitejā pieņemto lēmumu,
LPS uzskata, ka NAP 2027 kodola piedāvājums ir konceptuāli
jāpārstrādā, jo tajā trūkst reģionālās attīstības un teritoriālās komponentes, arī
ziņojumā ir analizētas reģionālās atšķirības, taču NAP 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 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.
LPS piedāvā, NAP2027 kodolā iekļaut, un izstrādājot NAP 2027, tajā
atspoguļot:
1. Kopā ar NAP 2027 gatavot izmaiņas Latvija 2030 un NAP 2027
nodrošināt “Latvija 2030” pārmantojamību. Prioritāri abos dokumentos
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jāatšifrē lauku (teritorijas ārpus pilsētām) attīstības mērķi un mērķu
sasniegšanas līdzekļi;
2. NAP 2027 jāizvirza konkrēti mērķi, kas jāsasniedz nākamajos 7
gados, nomainot virspusējo nekonkrēto labo nodomu uzskaitījumu;
3. NAP 2027 labo nodomu sasniegšanai NAP integrēt nepieciešamas
strukturālās pārmaiņas ekonomikā un valsts pārvaldē - attīstības
priekšnosacījumi reģionos:
- Augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības atbalstu;
- Izglītības un zinātnes atbalstu, kas potenciāli nodrošinās augstu
atalgojumu privātajā un publiskajā sektoros;
- Ekonomisko aktivitāšu dažādošanu reģionos un pašvaldībās.
4. Nepieciešams kā publisko investīciju avotu paredzēt valsts attīstības
budžetu, pakāpeniski palielinot tādu aktivitāšu finansēšanu, ko neatbalsta ES
budžets;
5. Ietvert NAP 2027 iepriekšējā perioda vidusposma izvērtējuma
secinājumus, lai mazinātu iepriekš pieļautās kļūdas;
6. NAP 2027 paredzēt mērījumu organizēšanu un finansēšanu, lai varētu
kontrolēt 3.punktā noteikto prioritāšu tuvināšanu;
7. NAP 2027 progresu mērīt teritoriālā (NUTS 3 statistikas reģionu un
119 pašvaldību griezumā);
8. Savstarpēji saskaņot NAP2027 un Reģionālās politikas (ietverot
reģionālajā politikā lauku attīstības politiku) pamatnostādņu izstrādi un abu
dokumentu mērķus un prioritātes;
9. NAP 2027 piedāvāto prioritāti “Valstiskums un pilsoniskā apziņa”
aizstāt ar prioritāti “Nacionālā un vietējā ilgtspēja” ar attiecīgiem rādītājiem
nacionālajai un vietējai ilgtspējai:
Skaidrojums:
- “Nacionālā ilgtspēja” - Nacionālā ilgtspēja raksturo Latvijas kā
latviešu tautas mājvietas spēju nākamajos gadsimtos pastāvēt un attīstīties;
- “Vietējā ilgtspēja”- Vietējā ilgtspēja raksturo vietējo kopienu (labas
pašvaldības galvenais nosacījums ir tās iedzīvotāju piederības sajūta teritorijai,
gatavība iesaistīties šīs teritorijas attīstībā) spēju nākamajos gadsimtos pastāvēt
un attīstīties.
LPS piedāvā noteikt pašvaldību un plānošanas reģionu lomu un vietu
valsts tālākajā attīstībā un aktīvi iesaistīt tās NAP 2027 kodola noformulēšanas,
izstrādes un saskaņošanas procesā, organizējot š.g. februārī visos plānošanas
reģionos, piedaloties LPS, PKC un VARAM, padziļinātas diskusijas ar NAP
2021-2027 izstrādes ekspertiem, pirms tiek uzsākta NAP 2027 I redakcijas
izstrāde.
Savukārt NAP2027 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu rīkot š.g.
5. aprīlī Novadu dienās, organizējot diskusiju iesaistot PKC un VARAM
pārstāvjus.
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Pielikumā:
Aizkraukles novada domes,
Aknīstes novada domes,
Beverīnas novada domes,
Daugavpils pilsētas domes,
Jaunjelgavas novada domes,
Kurzemes plānošanas reģiona,
Ķekavas novada domes,
Pārgaujas novada domes,
Smiltenes novada domes,
Vidzemes plānošanas reģiona viedokļi par NAP 2027.
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