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1. NAP izstrādes mērķis, nozīme valsts attīstības plānošanā 
 

Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (turpmāk – NAP) izstrādes mērķis ir 

sociālekonomiskās politikas vidēja termiņa prioritāšu, kā arī rīcības virzienu un uzdevumu noteikšana, 

lai nodrošinātu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (turpmāk – Latvija2030), 

Latvijas nacionālās  reformu programmas „ES 2020” stratēģijas īstenošanai un Saeimā apstiprinātā 

konceptuālā dokumentā „Latvijas izaugsmes modelis – cilvēks pirmajā vietā” īstenošanu vidējā termiņā 

saskaņā ar identificētajām attīstības iespējām tās šķēršļiem un prognozēm.  

 

Lai nodrošinātu noteiktas politikas ieviešanu, sasniedzot atbilstošus darbības rezultātus, NAP 

uzdevumiem tiks norādīts to īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjoma un avotu provizoriskais 

novērtējums. NAP ieviešanas instruments ir vispārējās valdības budžeta līdzekļi, tai skaitā Eiropas 

Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība, ievērojot fiskālās disciplīnas principus. 

 

Attīstības plānošanas sistēmas likums nosaka, ka Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu finansējuma plānošanas dokumentu izstrāde 2014.-2020.gadam prioritāri notiek, 

pamatojoties uz NAP prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem. 

 

 

2. NAP satura struktūra  
 
NAP saturā ietverti hierarhiski pakārtoti un savstarpēji saistīti elementi (MK 19.10.2011. noteikumi 

Nr.816, 4.punkts): 

1) galvenie vidēja termiņa attīstības šķēršļi un prognozes;  

2) valsts attīstības vīzija, kas izriet no Latvija 2030; 

3) ne vairāk kā trīs prioritātes un to īstenošanai atbilstošie makrolīmeņa ietekmes rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji; 

4) rīcības virzieni prioritāšu ietvaros, nosakot nozaru un teritoriju attīstības pamatvirzienus un 

tiem atbilstošos politikas rezultātus un to rezultatīvos rādītājus ar noteiktām starpvērtībām 

2014.,2017. un 2020.gadā; 

5) uzdevumi un tiem atbilstošie darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji (2017. un 2020.gadam); 

6) uzdevumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjoma un avotu provizoriskais novērtējums 

(vispārējās valdības budžeta līdzekļi, tai skaitā Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzekļi); 

7) par NAP 2014.-2020 uzdevumu un pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas. 

 

2.1. Galveno vidēja termiņa attīstības iespēju, vajadzību un šķēršļu 

konstatēšana un prognožu izvirzīšana, vienošanās par valsts attīstības 

vīziju un prioritātēm 

 
Galveno vidēja termiņa attīstības iespēju, vajadzību un šķēršļu konstatācija tiek veikta tajās 

politikas nozaru jomās, kuras tematiski ir saistītas ar Saeimā apstiprināto konceptuālo dokumentu 

„Latvijas izaugsmes modelis – cilvēks pirmajā vietā”, Latvija2030, Latvijas nacionālajā reformu 

programmā stratēģijas "ES 2020" īstenošanai noteiktajām prioritātēm, kā arī tiek ievērots Vidēja 

termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvarā, Latvijas Konverģences programmā, 

pētījumā "Valsts konkurētspējas novērtējuma un ilgtspējīga valsts konkurētspējas uzraudzības modeļa 

izstrāde" un citos, tajā skaitā institūciju norādītajos, pētījumos un saistītajos dokumentos noteiktais, 

izdarītie secinājumi un sniegtās rekomendācijas. 

Galveno vidēja termiņa attīstības iespēju, vajadzību un šķēršļu konstatācija tiek veikta, balstoties 

uz Latvija2030 definēto kapitālu pieeju, Latvijas nacionālajā reformu programmā stratēģijas "ES 2020" 

īstenošanai noteiktajiem mērķiem un ņemot vērā politikas nozaru savstarpējās saiknes horizontālajā 

līmenī. 

 

 Lai apzinātu galvenās vidēja termiņa attīstības iespējas un šķēršļus, tiek sagatavots  informatīvs 

prioritāšu pamatojuma ziņojums, kas ietver šādu informāciju: 
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1) ar attiecīgo Latvija2030 tematisko jomu saistīto indikatoru aktuālo skaitlisko vērtību un 

iepriekšējo gadu tendenču fiksēšana, to salīdzinājums ar ES valstu vidējiem rādītājiem un 

iepriekšējo gadu tendencēm un vispārējs vērtējums par ietekmi uz citiem valsts attīstības 

aspektiem; 

2) ar attiecīgo Latvija2030 tematisko jomu saistītu un tās situācijas labākai raksturošanai 

papildus izvēlētu indikatoru aktuālo skaitlisko vērtību un iepriekšējo gadu tendenču fiksēšana, 

to salīdzinājums ar ES valstu vidējiem rādītājiem un iepriekšējo gadu tendencēm un vispārējs 

vērtējums par ietekmi uz citiem valsts attīstības aspektiem; 

3) SVID analīzi, kurā tiek apskatītas: 

a. vājās puses – kuras ļauj identificēt tie indikatori, pēc kuriem Latvija būtiski atpaliek 

no ES vidējiem rādītājiem; 

b. stiprās puses – identificējamas pēc tiem indikatoriem, kuru vērtības pārsniedz ES 

vidējos rādītājus; 

c. iespējas – ņemot vērā līdzšinējās attīstības tendences, perspektīvākās ieguldījumu vai 

citu rīcību iespējas, kuras īstenojot tiek iegūtas konkurētspējas priekšrocības 

noteiktās sociālekonomikas nozarēs; 

d. draudi – iespējamības situācijas pasliktinājumam kādā noteiktā jomā vai zaudējumam 

starptautiskās konkurences cīņā, kas var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz valsts 

sociālekonomisko attīstību (piemēram, bezdarba pieaugums, uzņēmumu slēgšana vai 

pārcelšana) un/vai vides kvalitāti. 

4) valsts attīstības vīzijas un prioritāšu priekšlikums, kas nodrošina, ka tiek izpildīti šādi kritēriji: 

 prioritātes tiek fokusētas uz stipro pušu izmantošanu, kā arī būtiskāko problēmu (vājo 

pušu) risināšanu; 

 prioritātes fokusētas uz identificēto iespēju pilnvērtīgu, bet vienlaicīgi ilgtspējīgu 

izmantošanu; 

 prioritātes tiek fokusētas uz identificēto draudu mazināšanu un novēršanu; 

 prioritātēm nosaka to īstenošanai atbilstošos makrolīmeņa ietekmes rezultātus un to 

rezultatīvos rādītājus. 

 

Termini: 

 Valsts attīstības vīzija – redzējums par vēlamo valsts sociālekonomisko situāciju 2020.gadā. 

 Prioritāte – rīcības virzienu kopums, lai panāktu vēlamās valsts sociālekonomiskās situācijas 

izmaiņas makrolīmenī. 

 

Izstrādes kārtība 

 

-  Pārresoru koordinācijas centrs (turpmāk – PKC) sagatavo  informatīvu prioritāšu pamatojuma 

ziņojumu. 

- Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavo priekšlikumus par 

valsts attīstības vīziju un prioritātēm (19.10.2011. MK noteikumi Nr.816, 10.2.apakšpunkts). 

- Vadības grupa izskata sagatavotos priekšlikumus par valsts attīstības vīziju un prioritātēm, 

pieņem lēmumu par turpmāko virzību izskatīšanai Ministru kabinetā (19.10.2011. MK 

noteikumi Nr.816, 13.2.apakšpunkts). 

- PKC sagatavo MK informatīvo ziņojumu par galvenajiem vidēja termiņa makroekonomiskajiem 

šķēršļiem un prognozēm, valsts attīstības vīziju un vidēja termiņa prioritātēm.  

 

2.2. Vienošanās par rīcības virzieniem 
 

Lai nodrošinātu MK apstiprināto NAP prioritāšu detalizāciju, tiek izstrādāti priekšlikumi NAP rīcības 

virzieniem, kam jāatbilst šādiem kritērijiem: 

 rīcības virzieniem jāpanāk vēlamās valsts sociālekonomiskās situācijas izmaiņas politikas 

rezultātu līmenī; 

 rīcības virzieniem jānosaka sociālekonomikas nozaru un teritoriju attīstības pamatvirzieni un 

tiem atbilstošie politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji ar noteiktām starpvērtībām 2014., 

2017. un 2020.gadā. 

 

Termini: 
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 Rīcības virziens – uzdevumu kopums, lai panāktu vēlamās valsts sociālekonomiskās situācijas 

izmaiņas politikas rezultātu līmenī. 

 Nozaru un teritoriju attīstības pamatvirzieni – galvenās nostādnes, kas iezīmē būtiskas 

izšķiršanās, apzinoties nozaru un teritoriju attīstības iespējas. 

 

Izstrādes kārtība 

  

- Atbilstoši Nacionālā attīstības plāna prioritātēm Vadības grupa deleģē pārstāvjus un PKC 

izveido Darba grupas (19.10.2011. MK noteikumi Nr.816, 13.,14.,15.punkts). 

- PKC sagatavo diskusiju materiālu priekšlikumu sagatavošanai par NAP rīcības virzieniem. 

- Darba grupas sagatavo priekšlikumus un pamatojumu par rīcības virzieniem (19.10.2011. MK 

noteikumi Nr.816, 15.4.apakšpunkts). 

- Vadības grupa izskata sagatavotos priekšlikumus par rīcības virzieniem, pieņem lēmumu par 

turpmāko virzību izskatīšanai Ministru kabinetā (19.10.2011. MK noteikumi Nr.816, 

13.3.apakšpunkts). 

- PKC sagatavo MK informatīvo ziņojumu par rīcības virzieniem, nozaru un teritoriju attīstības 

pamatvirzieniem un tiem atbilstošiem politikas rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem ar 

noteiktām starpvērtībām 2014., 2017. un 2020.gadā. 

 

2.3. Vienošanās par uzdevumiem un par uzdevumu īstenošanu atbildīgajām 

institūcijām 

 
Nosakot NAP uzdevumus, ievēro vispārējo principu- uzdevumu kopums ir samērojams ar valstij 

pieejamajiem finanšu, tajā skaitā, Eiropas Savienības atbalsta resursiem un neapdraud valsts fiskālo 

stabilitāti. 

 

NAP uzdevumu izvēle ir jābalsta uz sekojošiem kritērijiem: 

 

 uzdevuma atbilstība Latvija 2030 stratēģijai un Latvijas nacionālajā reformu programmā 

stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanai noteiktajām prioritātēm; 

 uzdevums ir konkrēti un precīzi orientēts uz identificēto problēmu, stipro pusi, identificēto 

iespēju vai identificēto draudu un sniedz skaidru un pārliecinošu risinājumu; 

 infrastruktūras investīciju projekta dzīves cikla izmaksu un sociālekonomisko ieguvumu 

bilance ir pozitīva. Projekta uzturēšanas izmaksas ir samērīgas ar iegūto rezultātu; 

 uzdevuma īstenošanas rezultātā ir nodrošināta publisko pakalpojumu sniegšanas augstāka 

efektivitāte - kvalitātes un pieejamības uzlabošanās vai izmaksu samazinājums; 

 uzdevuma īstenošanas rezultātā paredzami nākotnes papildus ieguvumi valsts 

sociālekonomiskai attīstībai (multiplicējošais efekts un pozitīva ietekme uz saistītajām 

nozarēm) un sociālajai stabilitātei; 

 uzdevuma īstenošana nerada būtiskus draudus vides kvalitātei un nodrošina ilgtspējīgas 

attīstības pamatprincipu ievērošanu; 

 uzdevuma īstenošana ir stratēģiski nozīmīga (ievērojami samazina ekonomiskās un politiskās 

ietekmes riskus) no Latvijas valsts izolētības no pārējās ES pārvarēšanas un drošības 

(enerģētiskās, transporta (sasniedzamības), civilās, izejvielu pieejamības u.c.) viedokļa;  

 uzdevuma izpilde nodrošina Latvijas starptautiskās konkurētspējas pieaugumu, veicinot 

inovācijas, ļaujot piesaistīt valstij jaunus investorus, tai skaitā, piesaistot jaunas investīcijas 

izpētē un attīstībā; 

 uzdevuma izpilde nodrošina Latvijas uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas pieaugumu, 

Latvijas uzņēmējiem apgūstot jaunus tirgus, attīstot jaunus vai uzlabojot esošos produktus; 

 uzdevuma izpilde ļaus uzlabot nodarbinātību un samazināt bezdarba līmeni;  

 uzdevuma izpilde ļauj pilnvērtīgāk un ilgtspējīgāk izmantot pieejamos kultūras, dabas, 

infrastruktūras un cilvēkresursus; 

 uzdevuma izpilde ļaus mazināt sociālekonomiskās atšķirības starp dažādām valsts teritorijām; 

 uzdevumu izpilde ļaus mazināt iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību; 

 uzdevuma izpilde ļauj samazināt depopulācijas riskus un mazināt novecošanās nelabvēlīgu 

ietekmi. 
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Termins: 

 Uzdevums – valsts pārvaldes darbība ar konkrētu sākuma un beigu termiņu, kas nodrošina 

noteiktās politikas ieviešanu un sasniedz atbilstošus darbības rezultātus. 

 

Izstrādes kārtība: 

 

- Uzdevumu noteikšanas procesu veic un vienošanos par NAP ietveramajiem uzdevumiem 

ekspertu līmenī panāk PKC, sadarbībā ar darba grupām.  

- PKC sagatavo diskusiju materiālu priekšlikumu sagatavošanai par NAP uzdevumiem. 

- Darba grupas sagatavo priekšlikumus un pamatojumu par uzdevumiem (19.10.2011. MK 

noteikumi Nr.816, 15.4.apakšpunkts). 

- Vadības grupa izskata sagatavotos priekšlikumus par uzdevumiem un to īstenošanu 

atbildīgajām institūcijām, pieņem lēmumu par to iekļaušanu NAP sākotnējā redakcijā 

(19.10.2011. MK noteikumi Nr.816, 13.4.apakšpunkts).  

- PKC sagatavo MK informatīvo ziņojumu par NAP sākotnējo redakciju. 

- Vadības grupa lemj par NAP sākotnējās redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu. 

 

3. NAP izstrādes posmi 
 
NAP izstrādes procesu veido šādi galvenie posmi: 

1) 2012.gada februāris:  PKC sagatavo un iesniedz izskatīšanai  Vadības grupā un Ministru 

kabinetā informatīvo ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam vidēja 

termiņa valsts attīstības vīzijas un prioritāšu izvēli; 

2) 2012.gada marts –maijs: PKC sagatavo (izstrāde Darba grupās) un iesniedz Vadības grupā un 

Ministru kabinetā  informatīvo ziņojumu par NAP rīcības virzieniem un tajos ietvertajiem 

uzdevumiem; 

3) 2012.gada jūnijs: PKC sagatavo un iesniedz Vadības grupā un Ministru kabinetā  NAP 

sākotnējo redakciju; 

4) 2012.gada jūlijs- augusts: stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums; 

5) 2012.gada jūlijs-augusts: NAP publiskā apspriešana; 

6) 2012.gada septembris: PKC sagatavo un iesniedz Vadības grupā un Ministru kabinetā NAP 

gala redakciju; 

7) 2012.gada decembris: Saeima apstiprina Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020..gadam. 

 

 

 

4. NAP izstrādē iesaistītie dalībnieki un organizatoriskā struktūra 
 

Partneri/ dalībnieki Nepieciešamais ieguldījums NAP 

Saeima -Pārrauga Ministru kabineta darbu NAP izstrādē;  

-Apstiprina NAP; 

Ministru kabinets  Vada nozaru ministriju darbu NAP izstrādē un nepieciešamības 

gadījumā dod uzdevumus ministrijām; 

Nozaru ministrijas - Atbildīgas par nozaru politikas priekšlikumu definēšanu 

vidējam termiņam NAP ietvaros; 

- Pēc NAP apstiprināšanas īsteno atbilstošu politiku; 

PKC Organizē NAP izstrādes procesu un sniedz ziņojumus MK un 

Saeimai par NAP izstrādes progresu; 

Finanšu ministrija un 

Zemkopības ministrija  

Nodrošina ES fondu finansējuma plānošanu atbilstoši NAP;  

Finanšu ministrija sadarbībā ar 

Ekonomikas ministriju 

Sagatavo Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas 

ietvaru 2014.-2020.gadam, tai skaitā informāciju par provizoriski 

pieejamo ES politiku instrumentu finansējumu 2014.-
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2020.gadam 

Plānošanas reģioni Izstrādā reģionu attīstības programmas, kurās nosaka vidēja 

termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamos investīciju 

pasākumus; 

Sociālie partneri, izglītības un 

zinātnes sektors, NVO 
- Līdzdarbojas NAP izstrādē (sniedzot sociālo partneru un 

NVO ekspertīzi); 

- Sniedz viedokli nozaru ministrijām; 

- Sniedz priekšlikumus par efektīvāko sabiedrības līdzdalības 

NAP izstrādē modeli, ņemot vērā ierobežotos laika un finanšu 

resursus. 

 
 

 


