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Šodienas saruna 

• Būtiskākā ziņa:  

– NAP2020 izstrāde ir «finiša taisnē» un PKC to 
sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru 
kabineta 23.oktobra sēdē 

 

• Prezentācijas satura punkti: 

– Sabiedriskās apspriešanas rezultāti 

– «Finiša taisnes» pārvarēšanas process 

– Turpmākais process 
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Sabiedriskās apspriešanas rezultāti 
Viens no būtiskākajiem pozitīvajiem aspektiem NAP2020 sagatavošanas gaitā ir bijis 
plašais viedokļu klāsts, kas apliecina iedzīvotāju un organizētās pilsoniskās sabiedrības 
interesi par valsts attīstību. Līdztekus gan jāatzīmē, ka viedokļi par attīstības virzienu 
reizēm ir diametrāli pretēji. Interesantākais – gandrīz nav bijis neviena priekšlikuma 
par kādas sadaļas svītrošanu. 
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Sabiedriskās apspriešanas 
rezultāti 

• Komentāri tiešsaistē 
www.nap.lv = vairāk nekā 831  
 

• Komentāri tiešsaistē par vīziju 
«Latvija – zaļākā valsts pasaulē» 
= 32 
 

• Ministriju un valsts iestāžu 
komentāri = 601  aktivitāte par 
kopumā vairāk nekā 18,6 
miljardiem latu 
 

• Priekšlikumi e-pastos un 60 
vēstulēs no nevalstiskajām 
organizācijām = vēl vairāki simti 

• Klātienes apspriešanas: 
– Daugavpils (10.09.) 
– Rēzekne (10.09.) 
– Valmiera (12.09.) 
– Rīga (14.09.) 
– Ventspils (18.09.) 
– Liepāja (19.09.) 
– Jelgava (21.09.) 
– un vairāki simti 

priekšlikumu... 

 
• Paralēli daudzas divpusējas 

tikšanās ar nevalstiskajām 
organizācijām 
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Dažādi novērtējumi 

• Visi saņemtie priekšlikumi apkopotā veidā ir publiski pieejami 
http://www.nap.lv/sabiedrības-līdzdalība-nap2020   

 

• Spilgtākie jaunie novērtējumi: 

– «Situācija saistībā ar Nacionālās attīstības plānu šobrīd ir izveidojusies stipri 
līdzīga tai, kāda augstskolās nereti mēdz būt pirms kursa darba aizstāvēšanas, 
kad notiek cenšanās visu paspēt dažu pēdējo stundu laikā, lai gan īstenībā 
mācīties vajadzēja visu gadu.» Juris Ekmanis, LZA vadītājs (DB, 26.09.2012.) 

 

– «Diemžēl plāns vēl ir palicis vēlmju saraksta līmenī, pārāk daudz prioritāšu... Uz 
tām prioritātēm, kas pašlaik nosauktas par prioritātēm, var attiecināt gandrīz 
visu, ja grib,» saka J. Endziņš, norādot, ka prioritātēm nepieciešams sīkāks 
filtrs. «Ejot jūrā, pašlaik ar lašu tīklu mēģināsim ķert brētliņas,» salīdzina LTRK 
vadītājs. (DB, 15.10.2012.) 
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Sabiedriskās apspriešanas 
rezultātu apkopošana 

• Visi saņemtie priekšlikumi iedalāmi 2 daļās: 
– redakcionālie – tiek ņemti vērā atbilstoši tam, cik atbilst NAP2020 

vadmotīvam; 

– saturiskie (fiskālie) – tiek ņemti vērā atbilstoši izvērtēšanas 
rezultātiem un atbilstoši reāli iespējamiem finansējuma apjomiem. 

 

• Lielākā daļa pilsoniskās sabiedrības iesniegto priekšlikumi ir 
bez naudas, savukārt ministriju iesniegto priekšlikumu finanšu 
aplēses nerada pārliecību par aprēķinu realitāti 

 

• Priekšlikumu analīzei un sijāšanai tika izmantoti vairāki 
kritēriju sieti, lai sabalansētu vajadzības ar iespējām 
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NAP – vīzija vai realitāte? 

Dienas Bizness, 15.10.2012. 
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Alternatīvie scenāriji 

Vienkāršās pieejas 
• Sagatavot visu LV vajadzību 

sarakstu, kur ikviens var sevi 
ieraudzīt 
– vienīgie kritizētāji būs tie, kam 

nepatīk “daudzas sveces uz galerta” 

 
• Sagatavot NAP2020 bez sasaistes 

ar naudu, bet ar prioritātēm 
– kritizēs tie, kas nebūs pieminēti, 

bet mazliet reālistiskāks nekā 
vajadzību saraksts 

 
• Sadalīt visu pieejamo naudu 

proporcionāli visiem “uz 
galviņām” 
– daļēji apmierināti būs gandrīz visi, 

taču valsts attīstības mērķi 
viennozīmīgi netiks sasniegti 

Sarežģītās pieejas 

• Mēģināt izvērtēt pasākumus pret 
vispārīgiem kritērijiem un NAP 
mērķiem  

– kritizēs tie, kas nebūs NAP2020 gala 
redakcijā vispār pieminēti; 

– kopumā būs nesabalansēts 
piedāvājums, jo ekonomikas attīstība 
ne visiem šķiet pareiza pieeja 

 

• Mēģināt izmantot vairākus 
kritēriju sietus un radīt daudz maz 
sabalansētu piedāvājumu: 

– kritizēs daudzi, bet vismaz būsim ceļā 
uz nospraustajiem mērķiem 
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Kritēriji (1. siets) 
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atbilst Latvija 2030 un Eiropa 
2020 

konkrēti un precīzi, sniedz 
risinājumu 

izmaksu un ieguvumu 
bilance ir pozitīva, izmaksas 
ir samērīgas 

uzlabo kvalitāti, pieejamības 
vai samazina izmaksas 

papildu ieguvumi valsts 
attīstībai 

nerada draudus videi, ir 
ilgtspējīgi 

stratēģiski nozīmīgi 
Latvijas starptautiskās 
konkurētspējas pieaugums 

uzņēmumu starptautiskās 
konkurētspējas pieaugums 

uzlabo nodarbinātību, 
samazina bezdarbu 

izmanto kultūras, dabas, 
infrastruktūras un 
cilvēkresursus 

mazina sociālekonomiskās 
atšķirības 

mazina ienākumu 
nevienlīdzību 

mazina depopulāciju un 
novecošanos 



Kritēriji (2. siets) 

• Ieguldījumi aktivitātēs, kas vistiešāk veicina NAP2020 sākotnējā redakcijā 
nosprausto mērķu sasniegšanu 

 

• Secinājumi, kas gūti sabiedriskās apspriešanas rezultātā – bažas par (a) valsts 
pamata un uzņēmējdarbības infrastruktūru, (b) lauku attīstību ārpus 9+21, (c) 
izglītības un zinātnes jomu 

 

• Ieguldījumi, kas veicina ekonomikas attīstību un «valsts un iedzīvotāju bagātības 
pieaugumu», galvenokārt fokusējoties uz produktivitātes pieaugumu. Jaunu 
infrastruktūras objektu nebūvēšana – fokuss uz esošās atjaunošanu perspektīvajās 
teritorijās  (ar domu par nākotnes uzturēšanas izdevumiem). 

 

• Uzsvars uz cilvēku rīcības izmaiņām – iedodot makšķeri, nevis naudu zivij. Tāpat 
nefinansējam tās lietas, ko var izdarīt privātais sektors (finansējam pamatā tirgus 
nepilnību novēršanu). 
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Kritēriji (3. siets) 

• Eiropas Komisijas neoficiāli zināmā pozīcija: 
– «ES fondi nav Ziemassvētku eglīte!» 

– uz ES fondiem nevar pārlikt izdevumus, kas jāfinansē pašiem! 

 

• Eiropas Komisijas identificētie izaicinājumi: 
– Neattīstīta un teritoriāli nesabalansēta infrastruktūra 

– Augsts bezdarbs, prasmju nesakritība (starp piedāvājumu un 
pieprasījumu) un sociālā atstumtība 

– Zema konkurētspēja un zems pētniecības un inovāciju sniegums 

– Augsta energointensitāte un neefektīva dabas resursu izmantošana 
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Finiša taisne... 
NAP2020 izstrāde ir pietuvojusies finiša taisnē un līdz ar to arī viss process kļūst 
aizvien grūtāks, jo pieprasītā finansējuma ir aptuveni 4 reizes vairāk nekā reālistiski 
pieejamo finanšu resursu. Procesu apgrūtina tas, ka neskatoties uz publisko retoriku 
neviens nav gatavs nosaukt nozares, kurām nevajadzētu piešķirt papildu naudu. 
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NAP2020: stratēģiskā daļa 
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EKONOMIKAS 
IZRĀVIENS  

IKP uz 1 
iedzīvotāju 

EUR pēc 
pirktspējas 
paritātes 

Summārais 
ienākumu 

nevienlīdzības 
koeficients  

Iedzīvotāju 
dabiskais 

pieaugums 

Tāds ekonomikas izrāviens, kas 
nodrošina visu Latvijas iedzīvotāju 
labklājības pieaugumu un valsts 
ilgtspējīgu attīstību līdz 2020. 
gadam, panākot vidējo ikgadējo 
iekšzemes kopprodukta izaugsmi 
vismaz 5% apjomā. 

Virsmērķa 
sasniegšanas 
stratēģiskie 

rādītāji 



NAP 2020: stratēģiskā daļa2 

EKONOMIKAS 

IZRĀVIENS 

Augstražīga un 

eksportspējīga ražošana 

un starptautiski 

konkurētspējīgi 

pakalpojumi 

Attīstīta pētniecība 

un inovācija 

Izcila 

uzņēmējdarbības 

vide 

Energoefektivitāte 

un enerģijas 

ražošana  

Cienīgs darbs 

Stabili pamati 

tautas ataudzei 

Cilvēku sadarbība un 

kultūra kā piederības 

Latvijai pamats 

Ekonomiskās 

aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju 

potenciāla 

izmantošana 

Pakalpojumu pieejamība 

līdzvērtīgāku dzīves un 

darba apstākļu radīšanai 

Dabas un kultūras 

kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana 

Kompetenču 

attīstība 

Vesels un 

darbspējīgs 

cilvēks 

TAUTAS 

SAIMNIECĪBAS 
IZAUGSME 

 

CILVĒKA 

DROŠUMSPĒJA 

IZAUGSMI 

ATBALSTOŠAS 

TERITORIJAS 
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NAP un nauda? 

• NAP ir attīstības budžeta turētājs, nevis valsts pamatbudžeta pārdalītājs! Ja 
Tevis nav NAP, tad Tu esi valsts pamatbudžetā! 

 

• Vēlmju un vajadzību ir vairāk nekā pieejamās naudas, bet NAP ir jāmēģina 
būt reālistiskam (vismaz tāds ir bijis līdzšinējais uzstādījums...) 

 

• Nav skaidrības par beigu sarunām par ES daudzgadu budžetu un Latvijas 
aploksnēm tajā 

 

• Vienkāršā atbilde – ļoti liela nenoteiktība, kas pieļauj vien aptuvenas 
aplēses par finansējumu. NAP ir vidēja termiņa plānošanas, nevis 
programmēšanas dokuments 7 gadiem 

– vai kāds zina, kas ar naftas cenām notiks pēc 3 mēnešiem un kad tieši ir 
sagaidāmi vēl kādi finanšu satricinājumi pasaulē? 
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NAP pieeja naudai 

• Uz naudas apjomu raugāmies piesardzīgi: 
– nelolojam ilūzijas par kohēzijas vai lauku naudas aploksnes pieaugumu 

– «nezīmējam» papildus naudu no valsts budžeta ienākumiem 

– esam pārliecināti par spējām sagatavot labus projekta pieteikumus ES 
horizontālajās programmās 

 

• Maksimāli ievērojam to, ka nevaram no ES naudas finansēt 
valsts budžeta vajadzības -> papildinātības princips 

 

• NAP ir viens no LV pozīciju pastiprinošiem argumentiem, kas 
definē fokusētus un mērķtiecīgus ieguldījumus (balstītus 
analīzē), kuriem nepieciešams finansējums (tostarp papildus) 

 



«Naudas maka» lielums 

• Kohēzijas aploksne = 2,9 miljardi latu (šobrīd; 580 miljoni latu valsts 
līdzfinansējums) vai 3,3 miljardu latu (mūsu cerība; 660 miljoni latu valsts 
līdzfinansējums) 
 

• Lauku un zivju aploksne = 1,1 miljards latu + 1 miljards latu platību 
maksājumiem (neaiztiekams) 
 

• Valsts budžeta attīstības nauda = 702,8 miljoni (jāņem vērā apsolījumi 
aizsardzības un veselības sektoriem) + attīstība no strukturālo reformu 
turpinājuma, ja ar pozitīvu fiskālo ietekmi un ja tiek turpinātas 
 

• Ārvalstu finanšu palīdzība = ? = mūsu spēja vienoties ar citām ES dalībvalstīm 
MFF sarunās + piesaistīt projektus no ES horizontālajām programmām 
(Apvārsnis 2020, CEF u.c.) 
 

• Pašvaldību un privātā sektora līdzfinansējums = ? = piesaiste līdzfinansējot 
valsts ieguldījumus noteiktu mērķu sasniegšanā (R&D, energoefektivitāte u.c.) 
 



Alternatīvs NAP uz 1 A4 
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Pasākums Aprēķinātās izmaksas 

Rīgas pilsētas sabiedriskais transports 1,014 miljardi latu 

Valsts vietējās nozīmes ceļu atjaunošana 620 miljoni latu 

BIRTI projekts (R&D) 600 miljoni latu 

Rehabilitācijas programmas īstenošana 419 miljoni latu 

Kanalizācija 350 miljoni latu 

Ūdensapgāde 350 miljoni latu 

Atkritumu pārstrāde 264 miljoni latu 

Algotie darbinieki (80-latnieki) 52 miljoni 

Sporta būves (Murjāņi, Mežaparks, Lielupe) 37 miljoni 

Kopā: 3 706 miljoni latu 



Secinājumi 
NAP2020 gala redakcija, ko apstiprinās Ministru kabinets būs vien starpposms, jo 
nepieciešams papildus laiks ne tikai Saeimas deputāti priekšlikumiem, bet arī 
konsultācijām ar ministrijām un nevalstiskajām organizācijām. Lielu nenoteiktību rada 
arī fakts, ka sarunas ar EK sāksies vien oktobra beigās, kas arī  visticamāk ienesīs savas 
korekcijas. 
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NAP2020 «laika rāmī» 
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NAP 2020 → 12 valsts attīstības prioritātes 

 → apstiprināšana ‘12 

Vienošanās ar Eiropas Komisiju → 
papildinās / precizējas prioritātes 

 → sarunas ‘13 pavasarī 

Nozaru politikas plānošanas dokumenti → 
konkrētā sektora attīstības prioritātes 

  → MK ‘13 pavasaris / vasara 



Secinājumi un riski 

• Kopumā līdz «ideālam procesam» pietrūkst aptuveni 6 
mēneši, ko nokavējām 2011.gadā: 
– nav bijis pietiekams laiks, lai pilnvērtīgi NAP gala redakcijas 

sagatavošanā iesaistītu NAP izstrādes Vadības grupu (nevalstiskos 
partnerus) 

– ir skaidrs, ka daudzi sektori ir iesūtījuši absolūti nereālus finansējuma 
aprēķinus bez idejām par cita veida finansējuma mehānismiem 

– nepieciešamas daudz detalizētākas un plašākas politiskās debates par 
Latvijas nākotni, tostarp prioritāri veicamajiem darbiem 

 

• Šīs lietas acīmredzot būs jādara kopīgi ar NAP2020 gala 
redakcijas precizēšanu Saeimas procesa laikā 
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Paldies par uzmanību un 
veiksmes darbos! 

 

 

 

 

 

 

Mārtiņš Krieviņš, 

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs 

Tālrunis: +371 67082811 

E-pasts: martins.krievins@pkc.mk.gov.lv   

WWW: www.nap.lv 

Twitter: @M_Krievins 
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