
 
From: Līva Zvirgzdiņa <liva.zvirgzdina@fm.gov.lv> On Behalf Of Pasts 
Sent: Tuesday, October 29, 2019 9:20 AM 
To: Parresoru koordinacijas centrs <pkc@pkc.mk.gov.lv>; NAP 2027 <nap2027@pkc.mk.gov.lv> 
Cc: Edgars Šadris <edgars.sadris@fm.gov.lv>; Kristīne Ancāne <kristine.ancane@fm.gov.lv>; Laura 
Naudiņa <laura.naudina@fm.gov.lv> 
Subject: Par NAP2027 pirmo redakciju 
 
Labdien. 
 

Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Pārresoru koordinācijas centra 
izstrādāto Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam (turpmāk – NAP2027) pirmo 
redakciju un izsaka šādus iebildumus. 
 
Par NAP2027 pirmo redakciju 
 

1. Lūdzam svītrot atsauci uz nodokļu sistēmu rīcības virziena “Stipras ģimenes paaudzēs” 
uzdevumā [99] (23.lpp.). Vēršam uzmanību uz to, ka nodokļu maksātājs ir atsevišķa fiziska 
persona, nevis mājsaimniecība. Tāpat būtiski, ka nodokļu atvieglojumus par apgādībā esošām 
personām piemēro pēc vecāku vienošanās, nevis vienam no vecākiem (nodokļu likums 
nevērtē, vai vecāki dzīvo laulībā, nereģistrētās attiecībās vai šķirti). Vēršam uzmanību uz to, ka 
nodokļi tikai ļoti ierobežoti var mazināt nabadzības risku 1) personām, kuras pašas nepelna vai 
saņem mazus ienākumus (piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodoklis) vai 2) dzīvo īrētā mājoklī 
(piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis). Attiecībā uz zemiem ienākumiem vēršam uzmanību 
uz to, ka nodokļi gan var palielināt personas neto ienākumu, bet nevar palielināt tās bruto 
ienākumu. Tādējādi šī mērķa sasniegšanai nodokļi nav piemērotākais instruments. 

2. Lūdzam svītrot atsauci uz nodokļiem/nodevām rīcības virziena “Mājoklis” uzdevumā [349] 
(71.lpp.). Norādām, ka nodokļu politika tieši nevar ietekmēt īres tirgu, jo nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāji ir īpašnieki, tāpat arī īpašnieki veic mājokļu atjaunošanu un celtniecību. 
Rezultatīvajiem rādītājiem nav sasaistes ar īres tirgu, jo pieņēmums, ka būs vairāk jaunu 
dzīvokļu/atjaunotu mājokļu, nenozīmē, ka tie nonāks īres tirgū, turklāt par samērīgām cenām.  

3. Lūdzam precizēt rīcības virziena “Produktivitāte un inovācija” apraksta sadaļas [190] – [193] 
(42.lpp.) rindkopu, jo šajā sadaļā nav ietverta informācija par investīciju veicināšanu ārpus 
Latvijas, kas noteikta rīcības virziena uzdevumā [204] (44.lpp.). 

 
Par NAP2027 pielikumu 

4. Lūdzu izvērtēt pielikuma “NAP2027 prioritāšu pamatojuma avoti” 23.punktā (98.lpp.) minēto 
un vienoties par konceptuālu risinājumu, vai ģimeņu nabadzības risku mazināšanai grib 
izmantot pabalstu sistēmu, kas ļauj saņemt labumu arī personām, kas nepelna un negūst citus 
ienākumus vai pelna maz, vai arī nodokļu atvieglojumus, kas primāri orientēti uz to, lai 
stimulētu personas pašas censties gūt lielākus ienākumus savai un savu bērnu iztikai, savukārt 
nav orientēti uz personām bez ienākumiem vai maziem ienākumiem. Nodokļu atvieglojumi var 
palielināt personas neto ienākumus, bet nevar palielināt personas bruto ienākumus. 

 
Tāpat izsakām šādus priekšlikumus: 
 

1. Ierosinām precizēt rīcības virziena “Produktivitāte un inovācija” uzdevumu [201] (43.lpp.), 
aizstājot vārdus “neveicinot privāto investīciju aizvietošanu” ar vārdiem “veicinot privāto 
investīciju piesaisti”. 

2. Ierosinām aizstāt rīcības virziena “Produktivitāte un inovācija” uzdevumu [206] 
(44.lpp.),  aizstājot vārdu “aktīvo” ar vārdu “aktīvāko”. 



3. Ierosinām aizstāt rīcības virziena “Darbs un ienākumi” apraksta sadaļas rindkopu [211] 
(45.lpp.), aizstājot vārdu “liek” ar vārdu “veicina”. 

4. Lūdzam precizēt rīcības virziena “Darbs un ienākumi” uzdevuma [219] (46.lpp.) rādītāja 
nosaukumā noteikto skaitli “100 00”. 

5. Vēršam uzmanību, ka rīcības virziena “Mājoklis” apraksta sadaļas rindkopā [336] (68.lpp.) ir 
noteikts “Latvijā trūkst sociālo mājokļu un tie bieži vien nav piemēroti dzīvošanai”. Lūdzam 
izvērtēt, vai gadījumos, kad sociālie mājokļi tiek atzīti par nepiemērotiem dzīvošanai, tiek 
mainīts to statuss un tie vairs neatbilst sociālajiem mājokļiem. 

 
 
Ar cieņu 

Laura Naudiņa 

ES fondu stratēģijas departamenta  

Uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības nodaļas vecākā eksperte 

Tālr.: (+371) 67095631 

E-pasts: laura.naudina@fm.gov.lv 
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