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3. GALVENIE POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

3.1. EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Ekonomika ietver dažādas apakšnozarēm, ko attiecīgi reglamentē Līgums par Eiropas 
Savienības darbību. Šajā jomā ir izdoti daudzi ES normatīvie akti (regulas un direktīvas), kas 
atsevišķi tekstā nav analizētas. 

ES ekonomikas politika ir vērsta uz ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, kas paredz 
sabiedrības vajadzību apmierināšanu un vienlaikus nodrošina vajadzību apmierināšanu arī 
nākamajām paaudzēm. Vienlaikus ekonomikas politika iekļauj arī sociālos un vides aspektus: 
sociālo taisnīgumu (t.sk. ekonomisko kohēziju starp ES dalībvalstīm un reģioniem, veicinot IKP uz 
iedzīvotāju pieaugumu; Latvija ietilpst “mazāk attīstīto reģionu” grupā, kur IKP/iedzīvotāju ir zemāks 
par ES28 vidējo rādītāju), cilvēktiesību un darba drošības standartu ievērošanu, kā arī vides 
aizsardzību. 

ES pievērš pastiprinātu uzmanību vides aizsardzībai, tai skaitā klimatneitrālas 
tautsaimniecības attīstībai. Tas nozīmē resursu izmantošanas efektivitātes veicināšanu 
tautsaimniecībā, atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanu, kā arī vienlaicīgu pētniecības 
un inovāciju attīstību (zaļās tehnoloģijas, ilgtspējīgi risinājumi, jauni uzņēmumi un darba vietas). 

 
EIROPAS ZAĻAIS KURSS 

 
2019. gada 11. decembrī Eiropas Komisija publicēja paziņojumu Eiropas parlamentam, 

Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Eiropas zaļais kurss”10. 
Saskaņā ar šo dokumentu ES ilgtermiņa mērķis līdz 2050. gadam ir pārveidot ES par taisnīgu un 
pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 2050. gadā samazinātos līdz nullei un ekonomikas izaugsme 
nebūtu atkarīga no resursu patēriņa. 

No Eiropas zaļā kursa uzstādījuma tiek atvasināts zemāk uzskaitītais uzdevumu kopums, kas 
pēcāk kļūs par pamatu atsevišķiemm Eiropas zaļā kursa rīcībpolitikas virzieniem: 

•  Kāpināt 2030. un 2050. gadam nosprausto ES klimata mērķu vērienu; 

•  Sagādāt tīru un drošu enerģiju par pieņemamu cenu; 

•  Stimulēt rūpniecību pāriet uz nepiesārņojošu aprites ekonomiku; 

•  Būvēt un renovēt energoefektīvi un resursefektīvi; 

•  Paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu un viedu mobilitāti; 

•  “No lauka līdz galdam”: izveidot taisnīgu, veselīgu un vidi saudzējošu pārtikas 
sistēmu; 

•  Saglabāt un atjaunot ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību; 

•  Tiekties uz nulles piesārņojumu ar mērķi panākt no toksikantiem brīvu vidi. 
 
Tiek apzināta šo uzdevumu sistēmiskā sakarība ar jau esošajām ES un dalībvalstu 

nacionālajām rīcībpolitikām, tāpēc, lai palīdzētu ES panākt sekmīgu un taisnīgu pāreju uz ilgtspējīgu 
nākotni, Zaļajā kursā tiks pastāvīgi izmantotas visas rīcībpolitiskās sviras — regulējums un 
standartizācija, investīcijas un inovācija, nacionālās reformas, dialogs ar sociālajiem partneriem un 
starptautiskā sadarbība. 

3.2. NACIONĀLĀ LĪMEŅA POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

3.2.1. LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030. GADAM 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 2030) ir valsts galvenais 
ilgtermiņa politikas plānošanas dokuments, kas ietver visas tautsaimniecības nozares. Šo stratēģiju 

 
10 Pieejama vietnē: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
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ir apstiprinājusi Saeima, un tai ir likuma spēks. Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu 
Latvija 2030 ir augstākais valsts attīstības plānošanas dokuments, kam ir pakārtoti vidējā termiņa 
tautsaimniecības nozaru un teritoriju attīstības politikas dokumenti.  

Tabulā nr. 3.1. iekļauts Latvija 2030 prioritāšu, rīcības virzienu un indikatoru apraksts, kuras 
attiecas uz ekonomikas nozari. 

 
TABULA 3.1. LATVIJA 2030 PRIORITĀTES, KAS ATTIECAS UZ EKONOMIKAS NOZARI 

Prioritāte 
Rīcības 

virziens 
Risinājums 4. prioritātes indikatori (izlases atsauces) 

4. Inovatīva un 
ekoefektīva 
ekonomika 

Lietotāju 
virzītas 
inovācijas 

(178) 
Lietotāju virzīta 
inovāciju aģentūra. 

(179) 
Zinātnieku un 
uzņēmumu 
sadarbība 
pētniecības jomā. 

(180) 
Sadarbības 
inovāciju 
programma. 

(181) 
Pētniecības un 
attīstības 
internacionalizācija. 

(182) 
Klasteru attīstības 
programma. 

Indikators 
Bāzes 

vērtība 
2030 

Avots, bāzes 
vērtības gads 

Augsto 
tehnoloģiju 
nozaru eksporta 
īpatsvars no visa 
eksporta gadā 

4,25 >15 
Eurostat, 

2006 

Inovatīvu 
produktu 
apgrozījums (% 
no kopējā 
apgrozījuma) 

3,4 >14 
Eurostat, 

2007 

Inovatīvo 
uzņēmumu 
īpatsvars (% no 
visiem 
uzņēmumiem) 

19,6 >40 CSP, 2008 

Atvērtu 
inovāciju prakse 

(184) 
Atvērtas zināšanas 
un zinātne. 

(185) 
Intelektuālā 
īpašuma digitāla 
licencēšana. 

(186) 
Pētniecisko 
institūciju 
starptautiskās 
konkurētspējas 
stiprināšana. 

 

Inovatīva 
uzņēmējdarbība 

(187) Riska 
kapitāla nozare. 

(188) R&D 
nodokļu kredīts. 

(189) 
Pensiju fondu 
inovāciju 
obligācijas. 

(190) 
Inovāciju iepirkuma 
programma. 

 

Plaša 
jaunrades 
kultūra 

(192) 
Radošuma izglītība 

(193) Brīvā 
laika platformas 

(194) Ideju 
banka un ideju konti 

(195) 
Inovāciju galvojumi 

Avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam 

 
Raugoties TDG apakštēmu griezumā, Latvija 2030 rīcības virzieni “Pilsētu un lauku sadarbības 

sekmēšana” un “Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība” pamatā ir saistītas ar 3. 
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apakštēmu “Digitālās inovācijas un jaunuzņēmumu uzņēmējdarbības vide”, bet tas nemazina citu 
TDG apakštēmu (tradicionālo un Liepājai raksturīgo tautsaimniecības nozaru) stratēģisko nozīmi 
Latvijas valsts un Liepājas pilsētas attīstībā.  

Papildus iepriekš minētajam Latvija 2030 rīcības virzieni ir saistīti ar AP2027 izglītības un 
kultūras TDG.
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TABULA 3.2. NAP2027 PRIORITĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN INDIKATORI, KAS ATTIECAS UZ EKONOMIKAS NOZARI 

 

 

 

 

 

Prioritāte 
Prioritātes 

mērķis 
Rīcības 
virziens 

Rīcības virziena 
mērķis 

Rīcības virziena uzdevumi Rīcības virziena indikatori 

1. apakštēma “Ostas, loģistikas un lidostas uzņēmējdarbības vide” 

Kvalitatīva 
dzīves vide un 
teritoriju 
attīstība 

[244] Dzīves 
vides kvalitātes 
uzlabošana 
līdzsvarotai 
reģionu attīstībai 

Tehnoloģiskā 
vide un 
pakalpojumi 

[54]  Integrēta, 
ilgtspējīga transporta 
sistēma, kas sniedz 
kvalitatīvas cilvēku un 
kravu mobilitātes 
iespējas visā valsts 
teritorijā, nodrošina 
gan vietējo 
sasniedzamību, 
izmantojot dzelzceļu 
kā sabiedriskā 
transporta 
mugurkaulu, gan arī 
starptautisko 
savienojamību, 
pilnībā iekļaujoties ES 
pamattīklā (Rail 
Baltica) un nodrošinot 
pamattīkla un 
visaptverošā tīkla 
sasaisti. 

[312] Multimodāla 
sabiedriskā transporta tīkla 
ar dzelzceļu kā sabiedriskā 
transporta "mugurkaulu" 
izveidošana, integrējot Rail 
Baltica esošajā valsts un 
pašvaldību transporta tīklā, 
veidojot multimodālus 
transporta un pasažieru 
pārsēšanās mezglus, 
veicinot reģionu 
sasniedzamību, iedzīvotāju 
mobilitāti un vides 
pieejamību, turpinot 
dzelzceļa elektrifikāciju, 
vienlaikus attīstot drošu 
autoceļu un ielu 
infrastruktūru, un nodrošinot 
ērtus savienojumus starp 
vilciena un autobusu reisiem, 
visās darbībās nodrošinot 
piekļūstamības prasības. 

Indikators 
Bāzes 
gads 

Bāzes 
gada 

vērtība 
2024 2027 Avots 

Transporta 
infrastruktūras 

indekss 

2018 53/54,8 46/55,0 47/56,0 

Globālās 
konkurēts

pējas 
indekss 

(2A) 
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2. apakštēma “Industrializācijas un ražošanas uzņēmējdarbības vide”, 3. apakštēma “Digitālās inovācijas un jaunuzņēmumu uzņēmējdarbības vide” 

Uzņēmumu 
konkurētspēja 
un materiālā 

labklājība 

[184]
 Inovācij
as rezultātā 
gūts 
produktivitātes 
kāpums kā 
pamats Latvijas 
uzņēmumu 
izaugsmei 
globālajā tirgū 
un materiālās 
labklājības 
pieaugums 

Produktivitāte 
un inovācija 

[189]
 Uzņēmum
u izaugsme un 
konkurētspēja ir 
balstīta spējā uz 
zinātnes bāzes 
radīt un pārdot 
pieprasītus, 
zināšanu ietilpīgus 
produktus un 
pakalpojumus, 
iekļaujoties arvien 
augstākas 
pievienotās 
vērtības globālajās 
ķēdēs. Viedā 
specializācija, 
inovācija, 
tehnoloģiju attīstība 
un modernizācija, 
kā arī mērķtiecīgi 
ieguldījumi 
cilvēkkapitālā ir 
pamats 
produktivitātes 
kāpumam 

[199] Viedās 
specializācijas stratēģijas 
ieviešana 5 specializācijas 
jomās: zināšanu ietilpīga 
bioekonomika; 
biomedicīna, medicīnas 
tehnoloģijas, biofarmācija 
un biotehnoloģijas; viedie 
materiāli, tehnoloģijas un 
inženiersistēmas; viedā 
enerģētika; informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas 

Datorpakalpojum
u un informācijas 

pakalpojumu 
eksports no 

kopējā 
pakalpojumu 

eksporta 

2018 9,2 >13 >15 LB 

[200] Valsts, uzņēmēju un 
zinātnes sadarbības, 
zināšanu pārneses, jaunu 
produktu un pakalpojumu 
attīstības  un cilvēkresursu 
piesaistes reģionos 
atbalstīšana, koncentrējot 
pieejamo atbalstu un 
neveicinot privāto 
investīciju aizvietošanu. 

Zināšanu un 
tehnoloģiju 

izlaide 

2019 45 42 39 
Globālais 
inovācijas 
indekss 

[201]  Stratēģisku 
inovācijas partnerību un 
ekosistēmu attīstības 
atbalstīšana, t.sk. 
reģionālo zināšanu 
partnerību attīstībai un 
dizaina inovācijai 

Uzņēmējdarbība
s izsmalcinātība 

(Business 
sophistication) 

2019 41 32 30 

Globālais 
inovācijas 
indekss 
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[204]  Digitālās 
transformācijas 
(digitalizācija, 
automatizācija, 
robotizācija, mākslīgais 
intelekts u.c.) sekmēšana 
uzņēmējdarbībā, t.sk. 
apstrādes rūpniecībā 

Eksporta 
vienības vērtība 

(SITC 5-8), 5 
gadu slīdošais 

vidējais 
pieauguma 

temps 

2018 1,8 >2 >2 Eurostat 

4. apakštēma “Tūrisma uzņēmējdarbības vide” 

Kvalitatīva 
dzīves vide un 
teritoriju 
attīstība 

[244]  
Dzīves vides 
kvalitātes 
uzlabošana 
līdzsvarotai 
reģionu attīstībai 

Daba un Vide 
– Zaļais kurss 

[259] Īstenota 
vides, dabas 
resursu 
apsaimniekošana
s un enerģētikas 
politika, kas 
balstīta uz 
taisnīgumu un 
savstarpējo 
uzticēšanos, 
sabiedrības 
atbalstu dabas un 
klimata 
aizsardzības 
pasākumiem, 
nosakot skaidrus 
un atklātus valsts 
un iedzīvotāju 
sadarbības 

[291] Bioloģiskās 
daudzveidības 
saglabāšanas 
pasākumu integrēšana 
tautsaimniecības 
nozarēs, jo īpaši 
lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un 
zivsaimniecības 
nozarēs, īstenojot 
ilgtspējīgu dabas 
resursu 
apsaimniekošanu un 
zaļās infrastruktūras 
izmantošanu, vienlaikus 
nodrošinot bioloģiskās 
un ainavu 
daudzveidības 
aizsardzību un vērtības 

Augstai un labai 
ekoloģiskai kvalitātei 

atbilstošu 
ūdensobjektu 

īpatsvars 

2017 21 30 35 LVĢMC 
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Avots: NAP2027 gala redakcijas projekts, 04.02.2020

modeļus un 
iesaistīšanos 
lēmumu 
pieņemšanā 

celšanu, sekmējot 
ilgtspējīgu tūrisma 
attīstību 

Kultūra un 
sports aktīvai 
un pilnvērtīgai 
dzīvei 

[356] Ikvienam 

pieejams 
dinamisks 
kultūras un 
sporta 
pakalpojumu 
klāsts, kas ļauj 
attīstīt talantus 
un veidot 
spēcīgu 
Latvijas tēlu 
pasaulē 

Kultūras un 
sporta devums 
ilgtspējīgai 
attīstībai 

[372] Kultūra un 

sports veicina 
Latvijas 
ekonomikas un 
sociālo izaugsmi, 
veidojot radošu 
un ilgtspējīgu 
Latvijas 
sabiedrību 

[384] Kultūras, sporta un 
tūrisma pakalpojumu 
eksporta palielināšana, 
popularizējot Latvijas 
tēlu un veicinot kultūras 
un sporta pakalpojumu 
patērētāju un investīciju 
piesaisti 

Eksporta daļa valsts 
kopējā kultūras 
preču apjomā 

2017 1,27 1,6 2,1 Eurostat 

Ārvalstu vairākdienu 
ceļotāju Latvijā 

kopējie izdevumi, 
milj. 

2018 517 530 540 CSP 

Latvijā sarīkoto 
starptautisko sporta 

sacensību un 
dalībnieku skaits 

gadā 

2018 
137/ 

23 122 

150/ 

24 000 

165/ 

26 000 
LSFP 
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Liepājas pilsētas pašvaldība 2019. gada novembrī PKC sniedza viedokli par NAP2027 1. 
redakciju kopumā un arī priekšlikumus atsevišķu uzdevumu redakciju izteikšanai.  
 
NAP2027 1. redakcijā prioritātes “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība” rīcības 
virziena “Produktivitāte un inovācija” uzdevuma nr. 204 esošā redakcija un NAP kopumā netiek 
izdalīts tūrisms kā atsevišķa nozare, lai gan tūrisma joma jau kādu laiku un arī uz nākamo 
periodu 2021-2027 iestrādā nopietnu prioritāti par veselības tūrisma attīstību, kas ir aktuāla arī 
Liepājas pilsētai. PKC daļēji ņēma vērā šo iebildumu, minot, ka “NAP2027 nav veidots kā 
nozarisks dokuments, vienlaikus, paredz nepieciešamos atbalsta instrumentus dažādu 
nozaru, t.sk., tūrisma attīstībai. Precizēts uzdevums [384], ietverot tūrisma pakalpojumu 
eksporta palielināšanu. Atbalsts dažādu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstībai (aktīvais 
tūrisms, kultūras tūrisms u.c.) ir ietverts arī uzdevumos [367], [369].” 
 
Attiecībā uz NAP2027 1. redakcijas prioritātes “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā 
labklājība” rīcības virziena “Darbs un ienākumi” tiek aicināts esošās redakcijas indikatoru nr. 
213 nomainīt vai papildināt ar rādītāju, kas raksturotu tieši augsti kvalificētu darbaspēka 
pieaugumu no ārvalstīm vai remigrācijas rezultātā. PKC neņēma vērā šo iebildumu, minot, ka 
“Uzdevumi sadalīti, lai labāk fokusētu mērķauditorijas un uzdevuma saturu. NAP2027 rādītāji 
ir izvēlēti pamatā makro līmeņa politikas noteikšanai, un specifiski nozaru rādītāji iekļaujami 
nozaru politikas plānošanas dokumentos.” 
 
Tāpat Liepājas dome aicināja pārskatīt šī paša rīcību virziena indikatoru nr. 215 atbilstoši 
Latvijas pensionēšanās vecumam. Indikators neatspoguļo reālo situāciju valstī, jo Latvijā 
pensionēšanās vecums vēl tikai pakāpeniski tiek paaugstināts līdz 65 gadiem. Bezdarbnieku 
un darba meklētāju atbalsta likuma 10.panta 6.punkts nosaka, ka tiesības uz bezdarbnieka 
statusu ir personai, kura nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma 
pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi). Tātad personas 
virs 64 gadiem vairs netiek iekļautas bezdarbnieku skaitā. PKC neņēma vērā šo iebildumu, 
minot, ka “Rādītāji balstās uz CSP izvēlēto metodoloģiju un atspoguļo nodarbinātību katrā 
konkrētajā vecuma grupā, kas, iespējams, ir pārskatāma.” 
 
Attiecībā uz NAP2027 1. redakcijas prioritātes “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” 
rīcības virziena “Līdzsvarota reģionālā attīstība” tiek aicināts pārskatīt esošās redakcijas 
indikatoru nr. 323 “Nodarbinātības līmenis vecuma grupā 15 – 64 gadi”. Kurzemei ir viszemākā 
prognoze no visiem reģioniem, kas nav labs signāls potenciālajām ES fondu investīcijām, 
kuras tiks piešķirtas pēc reģionālajiem ekonomiskajiem rādītājiem. Tiek lūgts skaidrot vai 
pārskatīt dotā indikatora vērtības, ņemot vērā, ka Kurzemē IKP uz vienu iedzīvotāju ir otrs 
augstākais rādītājs no reģioniem, un reģionā atrodas divas republikas nozīmes pilsētas 
(Liepāja, Ventspils) ar augsti attīstītu infrastruktūru, ekonomisko un sociālo aktivitāti. PKC 
ņēma vērā šo iebildumu, minot, ka “šis indikators tika svītrots: "Nodarbinātības līmenis vecuma 
grupā 15–64 gadi", jo tas daļēji dublē indikatoru "Bruto mēneša vidējā darba samaksa 
reģionos, 4 mazāk attīstīto reģionu vidējais līmenis pret augstāk attīstīto reģionu"”. 
 
Attiecībā uz NAP2027 1. redakcijas prioritātes “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” 

rīcības virziena “Līdzsvarota reģionālā attīstība” uzdevuma nr. 327 mērķa indikatorus ar 

uzlabotās/sakārtotās publiskās infrastruktūras pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai 

(hektāri). Liepājas pašvaldības ieskatā šāds rādītājs tiešā veidā raksturo pašvaldībās 

sakārtoto teritoriju (zemesgabalu) apjomu, kuru pēc nepieciešamības var izmantot gan 

uzņēmējdarbībai, gan publiskām funkcijām, tāpēc būtu iekļaujams arī pie rīcības virziena 

indikatoriem. Turklāt daudzviet Latvijā (īpaši pilsētu teritorijās, piemēram, Liepājas 

metalurgs) ir liels apjoms neizmantoto, bet perspektīvo industriālo teritoriju. PKC šo 

priekšlikumu atteicās ņemt vērā, argumentējot,  
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ka “Konkrēti rezultatīvie rādītāji (ha) jāplāno zemāka līmeņa politikas plānošanas dokumentos 
(nozaru pamatnostādnēs un plānos), kā arī izstrādājot ES fondu darbības programmu un tiem 
sekojošos normatīvos aktus”. 
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3.2.2. REĢIONĀLĀS POLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2021.-2027. GADAM 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi Reģionālās 
attīstības pamatnostādņu projektu 2021.-2027. gadam (RPP2027). Šī politikas plānošanas 
dokumenta mērķis ir veicināt visas Latvijas teritorijas izaugsmi. RPP2027 ir vidēja termiņa 
politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas reģionālo politiku septiņiem gadiem. 

Reģionālās politikas galvenais mērķis ir reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko 
atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju 
specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai. Būtiskākie jaunās 
reģionālās politikas principi ir teritoriālā pieeja atbalsta sniegšanā, tematiskā koncentrācija un 
viedu risinājumu principa piemērošana attīstības plānošanā un projektu īstenošanā.  

Atbalstu paredzēts sniegt visiem plānošanas reģioniem un pašvaldībām, priekšroku un 
lielāku atbalstu sniedzot reģioniem ar zemākiem attīstības rādītājiem, tādējādi mazinot 
atšķirības starp reģioniem. Atbalsts paredzēts attīstības centriem (Liepāja ir attīstības centrs, 
turklāt uzsvars tiek likts uz attīstības centru un apkārtējo teritoriju sadarbību), lauku teritorijām, 
Rīgas metropoles areālam, Baltijas jūras piekrastei un Austrumu pierobežai, kas, atbilstoši 
Stratēģijai 2030, ir definētas kā reģionālās attīstības mērķa teritorijas. 

Kas attiecas uz tematisko koncentrāciju, RPP2027 ir minēti trīs tematiskie virzieni:  
▪ Reģionālās ekonomikas attīstība, ceļot produktivitāti un piesaistot cilvēkresursus 

reģionos; 
▪ Pakalpojumu efektivitātes uzlabošana atbilstoši demogrāfiskajiem izaicinājumiem; 
▪ Plānošanas reģionu, pašvaldību administrācijas un citu teritorijas attīstībā iesaistīto 

pušu kapacitātes celšana. 
 
Reģionālās ekonomikas attīstība (uzņēmējdarbības uzlabošana reģionos), kas pēc 

būtības atbilst P2027 ekonomikas nozarei, ietver šādas prioritātes: 
▪ Vietas sagatavošana uzņēmējiem un to produktivitāte 
- Publiskās infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam; 
- Ieguldījumi pamatlīdzekļos esošu/jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai; 
- Nekustamā īpašuma regulējuma pilnveidošana, uzlabojot īpašuma pārdošanas 

nosacījumus atbilstoši komersanta ieguldījuma apjomam; 
- Atbalsts reģionālajiem projektiem – reģionālās attīstības fonda izveide no pašvaldību 

budžeta nodokļu ieņēmumiem; 
- Pašvaldību darbības standarts – atbalsta komplekts uzņēmējdarbībai; 
- Pašvaldību garantiju instrumenta attīstība; 
- Pašvaldību aizņēmumu Valsts kasē nosacījumu pilnveidošana; 
- Reģionālās inovāciju un zināšanu platformas izveide un darbība. 
▪ Cilvēkkapitāla piesaiste reģionos: 
- Cilvēkresursu piesaiste – ieguldījumi darba algās; 
- Nodokļu risinājumi darba algu atbalstam Latgales reģionā; 
- Mājokļu pieejamība darbaspēkam reģionos; 
- Reemigrācijas atbalsta pasākumi; 
 
Līdzīgi kā NAP2027, arī nākamā vidējā termiņa plānošanas perioda RPP2027 projekts 

bija nodots pašvaldībām sabiedriskajai apspriešanai. Liepājas pilsētas pašvaldība sniedza 
savu redzējumu arī par RPP2027, lūdzot VARAM precizēt un konkretizēt kritērijus, atbilstoši 
kuriem valsts ar publiskajiem resursiem plāno atbalstīt reģionālās ekonomikas attīstību. 

3.3. ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀS REFORMAS PROJEKTS 

VARAM ir izstrādājusi Latvijas administratīvi teritoriālās reformas projektu. Atbilstoši šim 
projektam sākotnēji bija paredzēts izveidot Liepājas novadu, kurā ietilpst Liepājas pilsēta 
(republikas pilsēta), un Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un 
Vaiņodes novadi. 
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Saeima plāno pieņemt grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā ar 
jauno pašvaldību iedalījumu līdz 2020. gada vidum, lai nākamās pašvaldību vēlēšanas (2021. 
gada jūnijā) notiktu jauno pašvaldību teritorijās. 

Saeimā 1. lasījumā (07.11.2019.) pieņemtie grozījumi Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumā paredz Liepājas saglabāšanu kā atsevišķu republikas pilsētu, izveidojot 
Lejaskurzemes novadu ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas 
un Vaiņodes novadiem.  Līdz ar to, VARAM piedāvājums par apvienota Liepājas novada 
izveidi turpmāk tekstā nav apskatīts. 

3.4. REĢIONĀLĀ LĪMEŅA POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam par plānošanas reģionu politikas 
plānošanas dokumentu izstrādi ir atbildīgi plānošanas reģioni. 

Kurzemes plānošanas reģions ir izstrādājis ir Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2015.-2030. gadam un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 
programmu 2015.-2020. gadam.  

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 17.12.2019. rakstiskajā procedūrā nr. 
03/19 pieņemts lēmums “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-
2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Saskaņā ar pielikumā 
pievienoto darba uzdevumu un izstrādes procesa izpildes termiņiem, Kurzemes plānošanas 
reģiona Attīstības programmu 2021.-2027. gadam (KPR2027) paredzēts apstiprināt līdz 2021. 
gada martam.  

Uz nozares profila izstrādes brīdi Attīstības pārvaldes rīcībā nav informācijas par 
KPR2027 plānotajiem uzstādījumiem, taču Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-
2027. gadam izstrādes ietvaros nepieciešams sekot līdzi KPR2027 izstrādei un prioritātēm un 
rīcības virzieniem attiecībā uz ekonomiskās rīcībpolitikas jomu. 

3.5. LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Liepājas pašvaldība nav izstrādājusi atsevišķu ekonomikas nozares politikas plānošanas 
dokumentu. 

Jāpiebilst, ka Liepājas speciālās ekonomikas zonas pārvalde ir izstrādājusi un 
apstiprinājusi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu 2018. - 2035. gadam. 

Papildus iepriekš minētajam katra Liepājas pašvaldībai piederošā kapitālsabiedrība ir 
izstrādājusi uzņēmuma vidēja termiņa attīstības stratēģiju, ko ir apstiprinājis uzņēmuma 
kapitāldaļu turētājs. 

 


