NAP 2021 – 2027

KONCEPTUĀLS PIEDĀVĀJUMS
PKC
MP birojs

NAP 2021-2027: NORMATĪVĀ BĀZE
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NAP2020: VĒRĀ ŅEMAMAS MĀCĪBAS UN RISKI
NAP FILOZOFIJAS AKTUALIZĀCIJA
Atbilstoši šodienas ģeopolitiskajai un valsts socioekonomiskajai
situācijai attīstības procesam ir jābūt:
 sabalansētam
 stabilam
 ilgtspējīgam
 evolucionāram
NAP STRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA
Jānovērš:
 rezultatīvo rādītāju neesamību uzdevumu līmenī
 definēto uzdevumu vāju saistību ar mērķu sasniegšanu
 uzdevumu saturisku dublēšanos

https://ej.uz/NAPizvertejums
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NAP2020 STRUKTŪRA: VĀJĀS PUSES
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NAP 2021 – 2027 KONCEPTS
 Mērķis: stabila izaugsme un dzīves kvalitātes pieaugums
ikvienam iedzīvotājam
 Cilvēka un valsts prioritāšu simbioze

Valsts

s
Cilvēk

 Visaptverošs prioritāšu un izaugsmes aspektu pārklājums
 Stratēģija: mērķu un uzstādījumu konverģence ar cilvēka
un valsts prioritātēm un attīstības rezultatīvajiem
rādītājiem
 Visu jauno iniciatīvu un projektu obligāta atbilstība
attīstības rādītājiem
 Iniciatīvu/projektu izvēles un NAP progresa izvērtējuma
pamatā ir progress rezultatīvajos rādītājos
 NAP vidus posma aktualizācija
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CILVĒKA UN VALSTS PRIORITĀTES: PIEDĀVĀJUMS
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NAP 2021 – 2027: AKSIOMAS
• IZAICINĀJUMI UN IESPĒJAS –
sabiedrības novecošanās,
ārējā migrācija, iekšējā
mobilitāte, integrācija
globālajās vērtību ķēdēs u.c.
• ILGTSPĒJĪGA UN ATBILDĪGA
FINANŠU POLITIKA
• DEFINĒTA BALANSĒTA
PUBLISKO INVESTĪCIJU
SADALE PRIORITĀTĒM
• DEFINĒTI SASNIEDZAMIE
REZULTĀTI
• ATBILDĪBA PAR PROJEKTU
ĪSTENOŠANU
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NAP 2021 – 2027: STRUKTŪRA

(I)
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NAP 2021 – 2027: STRUKTŪRA

(II)
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NAP 2021 – 2027: STRUKTŪRA

(III)

10

PROGRESS: VĒRTĒŠANA UN MĒRĪŠANA

NAP 2014 – 2020

106 mērķa rādītāji/indikatori
45

47
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NAP 2021 – 2027

1 mērķa integrēts rādītājs:
Dzīves kvalitātes indekss
Sistemātiska mērķa rādītāju kaskāde

Vai iedzīvotāju dzīves kvalitāte pieaug?
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DZĪVES KVALITĀTES INDEKSS – IEPRIEKŠĒJĀ PIEREDZE
Dzīves kvalitātes indeksu izstrādāja Stratēģiskās analīzes komisija 2005.g.
 NAP 2007 – 2013 progresa rādītājs
 Indeksu veido 9 prioritātes, 18 rādītāji
Dzīves kvalitātes indekss
izmaiņa pret iepriekšējo gadu.
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NAP 2021 – 2027: METODIKA
Iniciatīvu/projektu izvērtējums un atlase:
KATRAS INICIATĪVAS UN/VAI PROJEKTA LIETDERĪBA UN EFEKTIVITĀTE TIEK IZVĒRTĒTA
ATKARĪBĀ NO TO ATBILSTĪBAS KĀDAM ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJAM UN POZITĪVĀ IESPAIDA UZ TO
NAP un projektu izpildes progresa un efektivitātes vērtējums:
• Atsevišķā rādītāja n progresa (attīstības) 𝑎𝑛𝑘 vērtējums gadā k:
𝑎𝑛𝑘 = 𝐴𝑛𝑘 /𝐴𝑛(𝑘−1)
kur 𝐴𝑛𝑘 un 𝐴𝑛(𝑘−1) – normalizētas rādītāja vērtības atskaites un iepriekšējā (bāzes) gadā
• Integrētā rādītāja n, kuru veido m ieejas rādītāji, progresa 𝑏𝑛𝑘 vērtējums gadā k:
𝑚

𝑏𝑛𝑘 =

𝑝𝑛 ∗ 𝑎𝑛𝑘
𝑛=1

kur 𝑝𝑛 – rādītāja n īpatsvars integrētajā rādītajā
• Projekta efektivitāti E parāda sasniegtais progress 𝑎𝑛𝑘 uz ieguldīto finansējumu EUR :
E = 𝑎𝑛𝑘 /EUR
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RĀDĪTĀJU UN TO ĪPATSVARU IZVĒLE: PRINCIPI
 Dzīves kvalitātes indekss rāda dzīves kvalitātes pieaugumu
valstī; nodrošina salīdzinājumu pa gadiem. Nav domāts
salīdzinājumam ar citām valstīm
 NAP primāras ir cilvēka intereses un vērtības – tas nosaka rādītāju izvēli
 Cilvēka prioritātes ir ļoti dažādas pat mazā valstī, tās definē augsta līmeņa eksperti,
ņemot vērā dažādas sabiedrības aptaujas
 Objektīvam rezultātam maksimāli tiek izmantoti cietie rādītāji, kuru pamatā ir
statistiskie dati (CSP, Eurostat, u.c.)
 Arī attīstības rādītājus izvēlas augsta līmeņa eksperti
 Rādītāju integrēšanai (resp. atsevišķo rādītāju īpatsvara noteikšanai) tiek piesaistīts
plašs ekspertu un sabiedrības aptvērums: zinātnieki, ekonomisti, uzņēmēji, politiķi,
dažādu reģionu pārstāvji, pilsoniskās sabiedrības un NVO pārstāvji, utt.
14

NAP 2021 – 2027 RĀDĪTĀJI

TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA

CILVĒKA PRIORITĀTES

MATERIĀLĀ
LABKLĀJĪBA

DZĪVES VIDE

(I):

PIEDĀVĀJUMS

RĀDĪTĀJI

AVOTS

Nodarbinātības līmenis, % vecumā 15-74 gadi
Nodarbinātība zināšanu ietilpīgās darbībās, % no kopējās
nodarbinātības

CSP

Produktivitāte, % no ES vidējās

EUROSTAT

Mājsaimniecību rīcībā esošie tiešie ienākumi, neto, EUR/mēnesī vidēji
uz vienu mājsaimniecības locekli

CSP

Summārie izdevumi no valsts konsolidētā kopbudžeta izglītībai,
veselības aprūpei, sociālajai apdrošināšanai un nodrošināšanai, brīvā
laika, sporta, kultūras un reliģijas pasākumiem
EUR/gadā vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli

CSP

Ekonomiskā spriedze mājsaimniecībās, % no mājsaimniecībām

CSP

Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem, tonnas gadā

CSP

EUROSTAT
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NAP 2021 – 2027 RĀDĪTĀJI
CILVĒKA PRIORITĀTES

CILVĒKKAPITĀLS

DZĪVILDZE

ZINĀŠANAS,
PRASMES

(II):

PIEDĀVĀJUMS

RĀDĪTĀJI

AVOTS

Summārais dzimstības koeficients

CSP

Paredzamais vidējais mūža ilgums jaunpiedzimušajiem, gadi

CSP

Personas ar augstāko izglītību, % 15-74 gadu vecumā

CSP

Personas, kurām ir pamata vai augstākas vispārējās digitālās prasmes, %
16-74 gadu vecumā

EUROSTAT

Izglītojamo daudzums, personu % 5-29 gadu vecumā

EUROSTAT

Piedalīšanās pieaugušo izglītībā pēdējās 4 nedēļās, personu % 25-74 gadu
EUROSTAT
vecumā
Mājokļa vidējā platība, m2 vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli
MĀJOKLIS
KULTŪRA,
ATPŪTA

CSP

Mājsaimniecības, kuras norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem,
CSP
% no mājsaimniecību kopskaita
Mājsaimniecību izdevumi kultūrai un atpūtai,
CSP
EUR gadā vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli
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NAP 2021 – 2027 RĀDĪTĀJI

(III):

PIEDĀVĀJUMS

CILVĒKA PRIORITĀTES RĀDĪTĀJI

VALSTISKUMA STIPRINĀŠANA

FIZISKĀ DROŠĪBA

PIEDERĪBAS APZIŅA
VALSTIJ

AVOTS

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 100 000 iedz.

CSP

Mirušo skaits no ārējiem nāves cēloņiem uz 100 000 iedz.

CSP

Latvija ir droša un stabila vieta dzīvošanai; respondentu % 18+
vecumā, kuri piekrīt vai gandrīz piekrīt

CSP*

Valsts pārvalde kopumā apmierinoši veic savus uzdevumus;
respondentu % 18+ vecumā, kuri piekrīt vai gandrīz piekrīt
Mijiedarbība ar valsts pārvaldi izmantojot e-pārvaldes instrumentus
pēdējo 12 mēnešu laikā, % no iedzīvotājiem

CSP*
EUROSTAT

•Integrēts tiesiskuma rādītājs (izstrāde)
CSP*
•Tiesiskuma regulējums un tā ievērošana ir apmierinoša; respondentu
% 18+ vecumā, kuri piekrīt vai gandrīz piekrīt
Iedzīvotāji, kas pēdējo 12 mēnešu laikā iesaistījušies pilsoniskajās
CSP*
aktivitātēs, % no respondentiem 18+ vecumā
Valstiskā identitāte ir skaidri un atbilstoši formulēta un īstenota,
CSP*
respondentu % 18+ vecumā, kuri piekrīt vai gandrīz piekrīt
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Dziļāka
detalizācija

Politikas
pamatnostādnes

...

Valsts pārvaldes politika

IKT politika

Vides politika

Ārlietu politika

CILVĒKKAPITĀLS

Tieslietu politika

Fiskālā politika

Veselības aprūpes politika

Iekšlietu politika

Aizsardzības politika

TAUTSAIMNIECĪBA

Nodarbinātības politika

Kultūras politika

Transporta politika

Reģionālā politika

Lauku attīstības politika

Industriālā politika

Uzstādījumi,
virzieni

Inovāciju politika

Izglītības politika

NAP SASAISTE
AR POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
IEDZĪVOTĀJU DZĪVES KVALITĀTES PIEAUGUMS

NAP 2021 – 2027

VALSTISKUMS

IZMĒRĀMS PROGRESS  SKAIDRI DEFINĒTA IZAUGSMES VIRZĪBA:
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AUGSTA LĪMEŅA EKSPERTU GRUPA:
BALANSĒTA SADARBĪBA
Priekšsēdētājs

Ministru prezidents

Vara, valdība

Nacionālā attīstības padome:
4 ministri, Saeimas IAK, prezidenta padomnieks)
Ministru prezidenta pieaicinātas personības

Bizness

Sociālie/sadarbības partneri
Zināšanas, akadēmiskā sabiedrība

Nacionālā attīstības padome:
4 partneri (LPS, LBAS, LDDK, LTRK)
Ministru prezidenta pieaicinātas personības
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TURPMĀKĀS DARBĪBAS NAP IZSTRĀDEI
• Nacionālās attīstības padome konceptuāli akceptē
piedāvāto NAP konceptu un augsta līmeņa ekspertu
grupas izveidi;
• Augsta līmeņa ekspertu grupa: koncepta pilnveide,
prioritāšu un rādītāju izvēle;
• Informatīvā ziņojuma izstrāde;
• Nacionālās attīstības padome akceptē un rekomendē virzīt informatīvo ziņojumu MK
apstiprināšanai;
• MK apstiprinājums;
• Plašā ekspertīze, attīstības rādītāju īpatsvaru definēšana;
• Iniciatīvu/projektu izvērtēšanas metodikas izstrāde;
• Finansējumu limitu sadalījuma definēšana;
• Attīstības rādītāju robežvērtību definēšana;
• NAP apstiprināšana.
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NAP KONCEPTA KOPSAVILKUMS DISKUSIJAI
 Mērķis: stabila izaugsme un dzīves kvalitātes pieaugums ikvienam iedzīvotājam
 Princips: cilvēka un valsts prioritāšu simbioze
 Ietvars: visaptverošs prioritāšu un attīstības aspektu pārklājums, skaidri definēti nosacījumi
 Stratēģija: mērķu un uzstādījumu konverģence ar cilvēka un valsts prioritātēm un attīstības
rezultatīvajiem rādītājiem
 Jauno inicitīvu un projektu izvērtējums un atlase: atbilstoši ieguldījumam attīstības rādītājos
 Izmērāms NAP progress: sistemātiska rādītāju kaskāde, viens integrēts mērķa rādītājs

 Aktualizācija: NAP vidus posmā 2024.g.
 Izstrāde: augsta līmeņa ekspertu grupa, turpmākās darbības plāns

Paldies par uzmanību!
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