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NAP nozīme plānošanas dokumentu 

arhitektūrā

4,4 mld. EUR 1,1 mld. EUR 0,14 mld. EUR
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ES fondu un NAP stratēģiskā sasaiste

2014-2020. gada plānošanas periodā ES fondu finansējums veido apmēram 47 % no sākotnēji
plānotā NAP finansējuma un tas ir paredzēts 189 no 261 NAP plānotajām darbībām.

Lai nodrošinātu Latvijai pēc iespējas izdevīgu ESI fondu regulējumu, būtiski līdz nākamā ES
daudzgadu finanšu shēmas publicēšanai (2018. gada maijs) identificēt galvenās Latvijas prioritātes,
kuras būtu nepieciešams finansēt no ESI fondiem.

Vairāk kā 80% no šīm darbībām veiksmīgi izdevies pārnest ES fondu Darbības programmā,
vienojoties ar EK un citiem partneriem. Tātad - NAP iekļautais attīstības redzējums ir bijis labs
pamats ES fondu plānošanas dokumentu izstrādē un sarunās ar Eiropas Komisiju par
ieguldījumiem konkrētās jomās.

ES fondu ieguldījumi ir aizvien stingrāk jāsasaista strukturālo reformu ieviešanu, tādēļ nākamajam
NAP būtu jāsniedz redzējums par būtiskākajām nepieciešamajām strukturālajām reformām
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11 86,2; 26%

7 51,3; 17%

4 74,4; 10%

4 70,0; 10%

3 32,0; 7%

2 74,5; 6%

2 54,4; 6%

2 19,5; 5%

1 98,9; 4%

1 82,0; 4%

1 11,1; 2%

36,0; 1%

22,9; 1%
17,2; 0%

Transports
Vide
Uzņēmējdarbība un inovācijas
Izglītība
Nodarbinātība un sociālā iekļaušana
Pilsētvide
Zinātne
Veselība
Enerģētika
IKT
Tehniskā palīdzība
Kultūra

2007.-2013.gada un 2014.-2020. plānošanas 

periodu KP finansējuma sadalījums pa 

nozarēm (milj.EUR; %)

2007.-2013. 

1 159,8; 26%

623,1; 14%

314,2; 7%
510,2; 12%

170,2; 4%

418,5; 9%

467,5; 11%

480,6; 11%

172.7; 4%
101,3; 2%

Transports
Vide
MVU konkurētspēja
Izglītība
Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
Sociālā iekļaušana
Zinātne un inovācijas
Energoefektivitāte
IKT
Tehniskā palīdzība

2014.-2020. 
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Sasniegtie rezultāti 2007.-2013. gada 

plānošanas periodā

Infrastruktūra un 
pakalpojumi

741 daudzdzīvokļu mājās
uzlabota energoefektivitāte

52 km garumā izbūvēts
dzelzceļš

991 km izbūvēto rekonstruētu
ceļu

492 atbalstītas ārstu prakses

Uzņēmējdarbība un 
inovācijas

5000 radītas darba vietas

105 miljoni EUR privātās 
investīcijas P&A

26 modernizētas zinātniskās 
institūcijas

1291 komersants atbalstīts 
biznesa inkubatoros

Cilvēkresursi un 
nodarbinātība

1036 cilvēki iesaistīti izglītībā 
vai nodarbinātībā pēc soc. 
rehabilitācijas

4301 jaunietis ieguvis 
profesionālo kvalifikāciju

148 618 apmācīti un 
pārkvalificēti bezdarbnieki un 
darba meklētāji

3400 atbalstītas NVO
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Kohēzijas politikas fondu ieviešanas progress 

un nozīme

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

kopējie (starpposma un avansa) Eiropas Komisijas veiktie 

maksājumi dalībvalstīm, % no piešķīruma (12.08.2017.)

• Kohēzijas politikas fondu ieviešanā Latvija ir virs ES

vidējā rādītāja, vienlaikus ES līmenī līdzekļu izlietojuma

temps ir zemāks par gaidīto. Ņemot vērā dalībvalstu

neapmierinātību ar regulējuma sarežģītību, ES līmenī ir

uzsākts darbs pie tā vienkāršošanas;

• Latvija plaši iesaista partnerus, izstrādājot ESI fondu

plānošanas dokumentus un nacionālo regulējumu,

orientējas rezultātu, kas atsevišķos gadījumos ir

paildzinājis ieguldījumu uzsākšanu (piem., izglītības un

veselības joma).

• Kopumā ir panākts būtisks progress ESI fondu

nacionālā regulējuma izstrādē (apstiprināti 96,5% MK

noteikumu) un 2017.-2019. gadā sagaidāms nozīmīgs

ieguldījumu apjoma pieaugums.

• 2007-2013.gadu plānošanas periodā Latvija ir sekmīgi

un pilnā apmērā izmantojusi Kohēzijas politikas atbalstu

investīcijām Latvijā (4,53 miljardi EUR) – stimulēta

tautsaimniecības attīstība
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Latvijai ir viena no lielākajām Kohēzijas politikas 

ietekmēm uz ekonomisko izaugsmi (IKP, % 

izmaiņas no bāzes vērtības)*



8

Sākotnēji identificētās Latvijas prioritātes Kohēzijas 

politikai pēc 2020.gada. Detalizēts darbs pie prioritāšu 

noteikšanas turpināms NAP izstrādes ietvaros.

Tautsaimniecības produktivitātes paaugstināšana, inovāciju kvalitāte, 
pētniecība un zinātne;

Ilgtspējīga un konkurētspējīga transporta sistēma;

Ilgtspējīga resursu izmantošana;

Vesels un konkurētspējīgs darba spēks; 

Kvalitatīva un efektīva izglītības sistēma;

Sabalansēta un ilgtspējīga teritoriālā attīstība.

• Jāturpina aktīvs darbs pie Latvijas prioritāšu artikulēšanas un datos

balstīta pamatojuma. Nepieciešamas izstrādāt konceptuālu prioritāšu

ietvaru līdz sarunu uzsākšanai par ES Daudzgadu finanšu shēmu pēc

2020. gada!


