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Kopējā
 

lauksaimniecības politika, 
Kohēzijas politika u.c.

NAP 2014‐2020, t.sk. 

 nozaru un teritoriju 

 attīstības prioritātes

ES Finanšu perspektīva/ budžets Valsts budžets

NAP 2014-2020 vieta kopējā
 

plānošanas sistēmā
 Eiropā

 
un Latvijā



Priekšlikums NAP 2014-2020

•
 

Latvija 2030 pēctecība
 

un ES 2020 īstenošana

→ vidēja termiņa rīcība Latvijas un ES ilgtermiņa mērķu sasniegšanai

•
 

Vienota valsts attīstības stratēģija un investīciju plāns 7 gadiem

→ vienoti mērķi, prioritātes, rīcības virzieni
 

un sasniedzamie rezultāti

•
 

Tematisko (nozaru) un teritoriju prioritāšu un atbalsta instrumentu 
 koordinācija

→ plānojot atbalstu, jāievēro teritoriju specializācija un resursu 
 koncentrācijas vajadzības

→ vispārējo stratēģisko uzstādījumu praktiska ieviešana teritoriju griezumā



NAP teritoriālā
 dimensija

NAP jānodrošina:

•

 

atbalsta koncentrāciju 
Latvija 2030 noteiktajās 
funkcionālajās teritorijās 
(attīstības centri, lauki, 
Austrumu pierobeža, Baltijas 
jūras piekraste, kā

 

arī

 

Rīgas 
metropoles areāls)

•

 

atbalsta iespējas atbilstoši 
valsts līmenī

 

noteiktajam 
pakalpojumu klāstam

 („grozam”) dažādiem 
apdzīvojuma līmeņiem

•

 

atbalsta iespējas atbilstoši 
reģionālajā

 

un vietējā
 līmenī

 

identificētajām 
attīstības iespējām un 
prioritātēm



NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014‐2020NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014‐2020

Esošās situācijas izvērtējums un SVID analīze

Vidēja termiņa valsts attīstības 

 
stratēģija:

Mērķi, prioritātes, sasniedzamie rezultāti
Nozaru un teritoriju attīstības prioritātes

Atbalsta pasākumi NAP prioritāšu īstenošanai
un sasniedzamie rezultāti
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Tematiskās nozaru programmas
(komersantu un valsts institūciju 

 
projekti)
2014‐2020

Teritoriju attīstības programmas
(pašvaldību, plānošanas reģionu, 

 
komersantu un valsts institūciju projekti)

2014‐2020
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NAP 2014-2020 izstrādes pieeja



NAP izstrādes organizatoriskā
 

struktūra

Redakcijas grupa

Mērķis: apkopot izpētes grupu priekšlikumus un sagatavot NAP redakciju
Vada: piesaistīts eksperts 
Sastāvs: 
- pētnieki (ārpakalpojums) un papildus piesaistīti 1-2 eksperti (Stratēģiskā

 

analīzes komisija u.c.)
-

 

Finanšu, Ekonomikas, Zemkopības un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju 
pārstāvji

Nacionālā

 

attīstības padome / NAP Vadības grupa

Mērķis: vadīt NAP izstrādes procesu un apstiprināt NAP redakciju
Vada: ministru prezidents
Sastāvs: ministriju vadības pārstāvji, plānošanas reģioni, sociālie partneri, zinātnes un augstākās 
izglītības sektora pārstāvji, nevalstiskā

 

sektora pārstāvji

 

u.c.

Izpētes grupas (~5)

Mērķis: veikt izpēti un sagatavot priekšlikumus NAP redakcijai
Vada: pētnieki (ārpakalpojums)
Sastāvs: nozaru ministriju, plānošanas reģionu, sociālo partneru, zinātnes un augstākās izglītības 
sektora pārstāvji, nevalstiskā

 

sektora pārstāvji u.c.



Sabiedrības līdzdalība
•

 
Galvenie līdzdalības posmi:
–

 
Izpētes posms:

•
 

Vajadzību
 

apzināšana
•

 
Priekšlikumu politikai apkopošana

–
 

Politikas definēšanas
 

posms
 

–
 

politikas 
alternatīvu vērtējums par to ietekmi uz mērķa 
grupām (izmaksas&ieguvumi)

–
 

NAP 2014-2020
 

redakcijas
 

sabiedriskā
 apspriešana

•
 

Sabiedrības iesaiste – pozitīvā
 

pieredze ar 
 Latvija 2030



•
 

NAP 2014‐2020 izstrādes uzsākšana:
–

 
2010 Sept.

 
Info. ziņojuma “Par

 
NAP 2014‐2020 

 izstrādi”
 

izskatīšana Nacionālajā
 

attīstības padomē
 un Ministru kabinetā

–
 

2010
 

okt.‐dec. 
 

darba uzdevumu, t.sk. tematiskā
 ietvara definēšana, redakcijas un izpētes grupu 

 izveidošana 

Turpmākā
 

rīcība



Paldies par uzmanību!
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