
 

 

 

 
 

 

Rīgā 21.11.2019. Nr.7.9./399 

Uz 08.10.2019 Nr.1.2-4/45 

Pārresoru koordinācijas centram 

e-pasts: nap2027@pkc.mk.gov.lv 

pkc@pkc.mk.gov.lv 

Zināšanai: 

Latvijas Republikas Saeimas 

Ilgtspējīgas attīstības komisijai 
e-pasts: ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 

Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisijai 
e-pasts: pasvaldibas.komisija@saeima.lv 

Vides aizsardzības un  

reģionālās attīstības ministrijai 

e-pasts: pasts@varam.gov.lv 

Vidzemes plānošanas reģionam 
e-pasts: vidzeme@vidzeme.lv 

Kurzemes plānošanas reģionam 
e-pasts: pasts@kurzemesregions.lv 
Latgales plānošanas reģionam 

e-pasts: pasts@lpr.gov.lv 

Zemgales plānošanas reģionam  
e-pasts: zpr@zpr.gov.lv 

 

 

Par Rīgas plānošanas reģiona viedokli par 

Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam pirmo redakciju 

 

Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR) informē, ka ir saņēmis Pārresoru 

koordinācijas centra 08.10.2019. elektronisko vēstuli Nr.1.2-4/45, iepazinies ar Nacionālā 

attīstības plāna 2021.-2027.gadam pirmo redakciju, dokumenta stratēģiskajiem mērķiem, 

prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem. RPR pārstāvji ir piedalījušies Nacionālā 

attīstības plāna 2021.-2027.gadam (turpmāk – NAP) izstrādes darba grupu „Kvalitatīva dzīves 

vide un teritoriju attīstība” sanāksmēs, savukārt, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs ir 

piedalījies ar ziņojumu par NAP pirmo redakciju RPR Attīstības padomes sedē 11.10.2019. 

Iepazīstoties ar NAP pirmo redakciju, secinām, ka dokuments ir izstrādāts kvalitatīvi, tādā 

stratēģiskajā ietvarā, kas pakārtots Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030.gadam 

(turpmāk – Latvija 2030) izvirzītajiem ilgtermiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem, un kopumā 

nosaka kvalitatīvus priekšnosacījumus pasākumu plānam Latvijas attīstības turpmākajiem 

septiņiem gadiem. Vienlaikus RPR ierosina reģionu attīstību sekmējošus priekšlikumus un 

aicina dokumenta pilnveides procesā ņemt vērā RPR ierosināto. Sniegtie priekšlikumi balstīti 

uz RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem stratēģiskajiem 

uzstādījumiem un reģiona attīstības redzējumu, kā arī secinājumiem pēc NAP izstrādes darba 

grupu sanāksmēm un Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādes 

procesu. 
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*Nordic-Baltic Space Transnational Development Perspective.  

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-09-19.pdf 

RPR atzinīgi vērtē NAP 2027 1.redakciju, izvirzītos stratēģiskos mērķus, prioritātes un 

rīcības virzienus, bet arī uzskata par nepieciešamu sagatavoto materiālu pilnveidot, izvirzot 

ceturto stratēģisko mērķi – „Reģionu attīstība”, tādā veidā sekmējot katras nozares attīstību, 

specifiski reģionu attīstības īpatnībām. RPR atbalsta ceturtā stratēģiskā mērķa noteikšanu, lai 

NAP 2027 ievirzītu nozaru attīstību ar teritoriālo piesaisti, atbilstoši detalizējot Latvija 2030 

noteikto mērķteritoriju attīstību. Mūsuprāt, Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-

2027.gadam projekta saturs galvenokārt ir fokusēts uz reģionu ekonomisko attīstību, un 

vienlīdz kvalitatīva uzmanība nav vērsta uz tiem sociāliem un vides aspektiem, kas tiešā veidā 

ietekmē reģionu attīstību kopumā. Tādēļ RPR aicina ar NAP 2027  stratēģisko mērķi „Reģionu 

attīstība” dokumentā strukturēt nozaru attīstības ievirzi, prioritātes, rīcības virzienus un 

uzdevumus reģioniem, kontekstā ar Latvija 2030 noteiktajām mērķteritorijām. 

Kopumā uzlūkojot NAP 2027, RPR ierosina arī pilnveidot dokumenta sadaļas, kas 

nosaka par plānā definēto uzdevumu īstenošanu atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas. RPR 

aicina izvērtēt, kāda loma rīcības virzienu un uzdevumu īstenošanā ir un potenciāli būs 

plānošanas reģioniem ne vien  prioritātes „Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” rīcības 

virzienu sasniegšanā, bet arī sociālās jomas un rehabilitācijas, profesionālās izglītības, 

uzņēmumu konkurētspējas, kultūras, tūrisma, enerģētikas un klimata mērķu īstenošanā, nozaru 

politiku koordinēšanā. RPR lūdz izvērtēt un noteikt plānošanas reģionus kā līdzatbildīgos NAP 

punktos [66], [78], [83], [97], [98], [112], [114], [117], [134], [135], [137], [149], [159-161], 

[165], [189-192], [194], [209-210], [258-269], [285-291], [310-311], [339-340], [349], [352], 

[390-393] plānoto pasākumu īstenošanā, pamatojoties uz faktu, ka koordinējot valsts un 

pašvaldību institūciju sadarbību, ieviešot projektus plānošanas reģioni piedalās uzskaitīto 

uzdevumu un līdzīgu atktivitāšu īstenošnā. 

Papildus jau iepriekš minētajiem priekšlikumiem, RPR ierosina rīcības virziena 

„Līdzsvarota reģionālā attīstība” pamatojuma aprakstu precizēt un papildināt ar īsu 

informāciju par katra reģiona salīdzinošajām priekšrocībām, minot kādas no priekšrocībām 

prioritāri izmantojamas katra reģiona attīstībā. Savukārt rīcības virziena mērķa indikatoru 

sadaļā nepieciešams ieviest papildu indikatoru punktos [303] un [304], nosakot arī Rīgas 

metropoles areāla rādītāju salīdzināšanu pret  Ziemeļeiropas metropoļu (Kopenhāgena, 

Stokholma, Helsinki) un Baltijas valstu galvaspilsētu (Tallina, Viļņa) areālu rādītājiem. 

Jāatzīmē, ka Rīgas metropoles areālam ir nozīmīga loma Baltijas jūras makroreģiona 

metropoļu attīstības vīzijā līdz 2050.gadam*. 

RPR kopumā atbalsta Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam 1.redakcijā 

izvirzītos stratēģiskos uzstādījumus, pauž gatavību uzņemties līdzatbildību plāna mērķu 

īstenošanā, un lūdz NAP pilnveides procesā ņemt vērā RPR sagatavotos priekšlikumus, kā arī 

RPR attīstības plānošanas attīstības plānošanas dokumentos noteikto attīstības redzējumu. 

 

 

Administrācijas vadītājs            Edgars Rantiņš 
 

 

Skudra 22445268 
sabine.skudra@rpr.gov.lv 
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