Nacionālās attīstības padomes
darba organizācija
2015.gada 5.februāris

Normatīvais ietvars

 Attīstības plānošanas sistēmas likuma 12. pants
 Ministru prezidenta 2014. gada 12. marta rīkojums
Nr. 76 „Par Nacionālo attīstības padomi”
 MK 2014. gada 21. janvāra noteikumi Nr. 38 „Nacionālās
attīstības padomes nolikums”
 MK 2014. gada 2. decembra noteikumi Nr. 737
«Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un
ietekmes izvērtēšanas noteikumi»
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Saturiskais ietvars

Ministru prezidenta izveidota koleģiāla koordinējoša
institūcija, kas:

1) nodrošina
novērtēšanu

valsts

ilgtermiņa

attīstības

plānošanu

un

2) rosina strukturālās reformas valsts pārvaldē
3) veicina attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu
plānošanu un valsts un pašvaldību institūciju pieņemto
lēmumu savstarpējo saskaņotību
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Padomes kompetence

1) plāno valsts ilgtermiņa attīstību
2) novērtē
valsts
ilgtermiņa
attīstības
plānošanas
dokumentu izpildi un sniedz priekšlikumus jaunu
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei
3) sniedz MK ieteikumus par prioritārajiem virzieniem
valsts ilgtermiņa attīstības plānošanā pēc to ietekmes
analīzes un novērtējuma veikšanas
4) sniedz ieteikumus par prioritārajiem virzieniem valsts
budžeta attīstības daļas vidēja termiņa plānošanā

5) izskata valstij aktuālus strukturālo reformu jautājumus
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Organizatoriskais ietvars
Nacionālā attīstības padome (NAP)
Vada Ministru prezidents, dalībnieki - IZM ministrs, VARAM ministrs, EM ministrs,
FM ministrs, LPS priekšsēdis, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas
priekšsēdētājs, LTRK valdes priekšsēdētājs, LBAS priekšsēdētājs, LDDK
ģenerāldirektors, Valsts prezidenta pārstāvis

Dienaskārtības plānotāji
PKC

Jautājumu
izpēte
Eksperti,
padomdevēji,
zinātnieki

Organizē padomes sēdes un plāno tajās
izskatāmos jautājumus atbilstoši valsts
ilgtermiņa attīstības vajadzībām.
Nodrošina sekretariāta funkcijas.

Īstenotāji
Nozaru
ministrijas

Jautājumu
ierosinātāji
Saeima,
Valsts prezidents,
Ministru
prezidents,
ministri
LPS, LDDK,
LBAS, LTRK
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Padomes dienaskārtība

Nozīmīgāko
reformu
uzraudzība un
novērtēšana:
Valdības
budžeta
prioritātes
un jaunās
politikas
iniciatīvas

Valdības
deklarācijas (reizi gadā)
un VRP
uzraudzība
(reizi gadā)

NAP2020 un
Latvija2030
īstenošanas
uzraudzība
un
novērtēšana

- Augstākās
(reizi 2
izglītības
gados)
finansēšana,
pašvaldību
finanšu
izlīdzināšanas
modeļi,
nodokļu politika,
demogrāfija,
veselības aprūpe,
IKT pārvaldība
u.c.
(pēc
nepieciešamības

6

Padomes loma nākamā plānošanas
perioda (2021- 2027) pamatnostādņu
izstrādē
2020
2019

2019

2017-2018
Ministrijas veic
spēkā esošo
pamatnostādņu
starpposma
izvērtējumu

Diskusija
Nacionālās
attīstības
padomē par
plānoto
Ministrijas
pamatnostādņu
iesniedz PKC
informāciju par izstrādi
plānotajām
pamatnostādnēm

Balstoties uz
Nacionālās
attīstības padomes
lēmumu tiek veikta
pamatnostādņu
izstrāde

50 → ~20
(2021-2027)
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Nacionālā attīstības plāna
2014.-2020. gadam īstenošana
un ar to saistītās aktualitātes

Mērķtiecība

EKONOMIKAS
IZRĀVIENS

Summārais
ienākumu
nevienlīdzības
koeficients

IKP uz 1
iedzīvotāju
EUR pēc
pirktspējas
paritātes

Virsmērķa
sasniegšanas
stratēģiskie
rādītāji

Iedzīvotāju
dabiskais
pieaugums
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NAP2020 stratēģiskā daļa
3 prioritātes
12 rīcības virzieni
98 uzdevumi
93 rezultātu
rādītāji, t.sk.3

stratēģiskie rādītāji
Atbildīgās un
līdzatbildības
institūcijas, sociālie un
sadarbības partneri
Indikatīvais
finansējums 12 rīcības
virzieniem
Indikatīvie finanšu
avoti
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Sasaiste ar budžetu
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NAP2020 sākotnējā fiskālā telpa

Eiropas strukturālie
un investīciju fondi
5546 milj. EUR

Privātais
līdzfinansējums
1910 milj. EUR
Pašvaldību
līdzfinansējums
185 milj. EUR

ES budžeta
instrumenti

Valsts budžets
2018 milj. EUR

NAP2020
11,710

milj. EUR

Cits ārvalstu
finansējums
2051 milj. EUR

Investīciju uzraudzība
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NAP2020 = plānošana + budžets

Nozaru politikas attīstības plānošanas dokumenti
ES fondu plānošanas dokumenti

Valdības deklarācija un valdības rīcības plāns
Jaunās politikas iniciatīvas
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NAP2020 kartēšana
2015. gada februāris

Šobrīd kartējami piešķirtie valsts budžeta līdzekļi pret NAP2020
indikatīvo finansējumu
Valsts budžeta fiskālā telpa tika būtiski paplašināta 2014.-2016.
gada budžeta ietvarā
Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzekļus 2014.–2020.
gadam varēs kartēt pret NAP2020 pēc Darbības programmas
papildinājuma apstiprināšanas
Līdz vasarai būs pieejami vairums statistikas datu par 2014. gadu
Kartēšanas rezultātus izmantos Ministru prezidenta
Saeimai, kuru plānots iesniegt Saeimai augusta sākumā

ziņojumā
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VB papildus finansējums*
NAP2020 īstenošanai, milj. euro
600,0
506,2
500,0
428,3
400,0
VB 2014-2016

300,0

VB 2015-2017
213,9
200,0

LNG 2014

172,2
107,7

100,0
40,1
0,0

2,6
TAUTAS SAIMNIECĪBAS
IZAUGSME

14,7
CILVĒKA DROŠUMSPĒJA

14,2
IZAUGSMI ATBALSTOŠAS
TERITORIJAS

Avots: PKC dati
* Atsevišķos gadījumos norādīts arī finansējums no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem (LNG), nodokļu korekcijas u.c. fiskālā ietekme
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VB papildus finansējums*
NAP2020 - Rīcības virzieni, milj. euro

Avots: PKC dati
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Atbalstītie JPI u.c., kas vērsti uz
NAP2020 mērķu sasniegšanu
Tautas saimniecības izaugsme

Fiskālā ietekme no VSAOI izmaiņām (197,2 milj. EUR)
Elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonds (147,3 milj. EUR)
Ēnu ekonomikas apkarošana (61,4 milj. EUR) – un tās paredzētā atdeve
(109 milj. EUR)
Nodokļu atlaides un atvieglojumi uzņēmumiem – par jaunajām ražošanas
tehnoloģiskajām iekārtām, atbalstāmo investīciju projektiem, P&A izmaksām
u.c. (25,8 milj. EUR)
Valsts budžeta
(14 milj. EUR)

dotācijas

atjaunošana

zinātniskās

darbības

attīstībai

Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums (6,3 milj. EUR)
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Atbalstītie JPI u.c., kas vērsti uz
NAP2020 mērķu sasniegšanu
Cilvēka drošumspēja
Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana un minimālās algas
palielināšana (199,0 milj. EUR)
Apgādībā esošās personas atvieglojuma palielināšanas fiskālais efekts (104,1 milj. EUR)
Veselības aprūpes pakalpojumi (84,7 milj. EUR)
Valsts atbalsta palielināšana personām
nodrošināšana (52,0 milj. EUR)

ar

invaliditāti

un

asistenta

pakalpojuma

Bērna kopšanas pabalstu palielināšana (62,4 milj. EUR)
Neapliekamā minimuma palielināšanas fiskālais efekts (55,2 milj. EUR)
Profesionālās izglītības pievilcības un pieejamības veicināšana – audzēkņu stipendijas
(17,5 milj. EUR)
Valsts apmaksātu brīvpusdienu nodrošināšanai arī 3.klases izglītojamiem (17,4 milj. EUR)
Dzīvokļa pabalsta līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām (14,1 milj. EUR)
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Atbalstītie JPI u.c., kas vērsti uz
NAP2020 mērķu sasniegšanu
Izaugsmi atbalstošas teritorijas
Autoceļu sakārtošanas programma (143,3 milj. EUR)
Pārejas posma
(60,8 milj. EUR)

atbalsts

un

investīciju

pasākumi

lauksaimniecībā

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai (28,4 milj. EUR)

Publisko pakalpojumu IT projekti (26,4 milj. EUR)
Zaudējumu segšana
(16 milj. EUR)

sabiedriskā

transporta

pakalpojumu

sniedzējiem

Sabiedriskā transporta pakalpojumu īstenošana vienotā maršrutu tīklā
(15 milj. EUR)
Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu
būvniecība un renovācija (18,8 milj. EUR)

iegāde,

depo
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NAP2020 stratēģiskā rādītāja
Dabiskais pieaugums «Tautas ataudzes» analīze

20

Virzība uz stratēģisko mērķi
Tautas ataudze
Konkrētie uzdevumi:
•

•

•

Ieviešot kompleksu atbalsta sistēmu ģimenēm, panākt, ka katru gadu dzimst vairāk
bērnu nekā iepriekšējā gadā
Panākt, ka bērni dzīvo labvēlīgā ģimeniskā vai ģimenei pietuvinātā vidē, un
vardarbība ģimenē samazinās
Ar kompleksas ģimeņu atbalsta sistēmas palīdzību, kas veicina darba un ģimenes
dzīves savienošanu, mazināt bērnu nabadzības risku

Politikas rezultāti:
•

2020.gadā dabiskā pieauguma rādītājs tuvojas vai sasniedz 0 vērtību

•

Jaundzimušo skaits 2020.gadā sasniedz 28 000 (24 000) gadā

•

Ģimenēs, kur viens pieaugušais audzina bērnus nabadzības riska indekss samazinās
no 39% 2010.gadā uz 30% 2020.gadā

•

Daudzbērnu ģimenēs nabadzības riska indekss samazinās no 37% 2010.gadā uz 27%
2020.gadā

•

Nabadzības riska indekss bērniem (0-17 g.v.) kopumā samazinās no 24,8%
2010.gadā uz 19% 2020.gadā
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Izvēles fiskālās telpas ietvaros
Tautas ataudzes piemērs
FISKĀLĀ TELPA TAUTAS ATAUDZEI [269], [270], [271]

256 116 900 EUR

no tiem iztērēts (2014.-2016.)

203 721 968 EUR
Brīvpusdienas 1.-3.klasei 17 440 825 EUR

Atvieglojumu par apgādībā esošu personu palielināšana 104 100 000 EUR

Bērna kopšanas pabalsta apmēra palielināšana sociāli neapdrošinātiem vecākiem
Bērna kopšanas pabalsta izmaksu nodrošināšana vecāku pabalsta saņēmējiem
līdz bērna viena g.v. 62 412 547 EUR
Bērna kopšanas pabalsta apmēra palielināšana par bērnu vecumā no viena -1,5 g.v.
Bērna kopšanas pabalsta izmaksu nodrošināšana sociāli apdrošinātām personām 331 536 EUR
2014.gadā
Vecāku pabalsta minimālā apmēra paaugstināšana sociāli apdrošinātām personām 451 232 EUR
20014.gadā
Pabalsts 100 EUR par bērna vecumā no viena - 1,5 gadiem kopšanu vecākiem, 6 991 280 EUR
kuriem vecāku pabalsts piešķirts līdz 30/09/2014

Uzturlīdzekļu izmaksas apmēra palielināšana 11 994 548 EUR
ATLIKUMS (2016.-2020.)

52 394 930 EUR
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Jaundzimušo skaits:

Prognozes un faktiskie novērojumi
29 000

27 000
25 000
23 000
Faktiski

Reālistiskā
prognoze

Vēlamā
prognoze

2012

19 897

19 700

20 000

2013

20 596

20 500

22 000

2014

21 532

21 300

23 000

21 000
19 000
17 000
15 000
2011

2012

2013

reālistiskā prognoze

2014

2015

2016

vēlamā prognoze

2017

2018

2019

2020

faktiskie novērojumi

Avots: PKC (NAP2020), CSP
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Dabiskā pieauguma tendences
2014.gadā dabiskais pieaugums – 6906
Salīdzinājumam: 2013.gadā tas bija – 8095

Faktiskie novērojumi dabiskā pieauguma rādītājā visus
gadus ļoti tuvi t.s. NAP2020 vēlamai prognozei
Jaundzimušo skaits tuvāks ir t.s. reālistiskajai prognozei
Dabiskā pieauguma mērķa vērtību šobrīd lielā mērā palīdz
sasniegt par prognozēto zemāka mirstība jeb diezgan
būtisks nodzīvoto mūža gadu skaita pieaugums
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Tendences jaundzimušo skaita
izmaiņām
Jaundzimušo skaits ar katru gadu pieaug par aptuveni 700-1000
bērniem salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu
Katru gadu aptuveni 350 no reģistrētajiem bērniem dzimuši un
visticamāk dzīvo ārvalstīs
Otro bērnu īpatsvars jaundzimušo kopskaitā sasniedzis apmēru, kāds
bija «dzimstības buma» laikā 80.-to gadu vidū. Absolūtos skaitļos tas
ir atgriezies pirmskrīzes līmenī
Trešo bērnu īpatsvars jaundzimušo kopskaitā – augstākais pēdējo 30
gadu laikā. Arī absolūtos skaitļos tas ir augstākais kopš 1993. gada
Dzimstība joprojām nav sasniegusi pirmskrīzes vai 90.-to gadu
sākuma līmeni – jaundzimušo skaits nav pietiekams
Pēdējo četru gadu laikā samazinājies pirmo bērnu skaits
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Tendences jaundzimušo skaita
izmaiņām
Jaundzimušo skaits
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10,0
5,0
0,0

Avots: CSP
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Tendences vecāku
demogrāfiskiem rādītājiem
Pēdējo desmit gadu laikā par diviem gadiem pieaudzis mātes vidējais
vecums, piedzimstot pirmajam bērnam (no 24.9 uz 26.9)
Salīdzinājumam: mātes vidējā vecuma pieaugums, piedzimstot otrajam un
trešajam bērnam, nav tik strauji mainījies (no 29.3 uz 30.8; no 32.7 uz 33.7)
Lēmuma atlikšana par pirmā bērna radīšanu vien neizskaidro salīdzinoši
nelielo jaundzimušo skaitu, jo dzimstības vecumkoeficients sievietēm 15-49
g.v. sasniedzis pirmskrīzes vērtību un ir 44,56

Vērojamas pozitīvas izmaiņas dzimstības vecumkoeficientā
sievietēm – kopš 2011.gada tas pamazām pieaug

25-29

g.v.

Vērojama tieša korelācija starp dzimstības vecumkoeficientu 15-49 g.v. un
laulībā dzimušo bērnu īpatsvaru (r=0,844)
Tāpat vērojama tieša korelācija starp dzimstības vecumkoeficientu 15-49 g.v.
un teritorijas attīstības indeksa vērtību
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Tendences vecāku
demogrāfiskiem rādītājiem
Dzimstības vecumkoeficients sievietēm 1549.g.v.
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Mirstības tendences
Mirstības koeficients visās vecuma grupās pēc 65 g.v. pēdējo
desmit gadu laikā samazinājies straujāk nekā iepriekš

Dzimstību
un
dabisko
pieaugumu
negatīvi
ietekmē
priekšlaicīgas nāves cēloņi – aptuveni katrs ceturtais mirst
priekšlaicīgi, bet aptuveni katrs piektais no priekšlaicīgi
mirušiem ir 20-44 g.v.
Šo iemeslu dēļ īpaši jāvērš uzmanība to riska faktoru ietekmes
mazināšanai, kas ir par pamatu priekšlaicīgas nāves cēloņiem
(gan ārējiem cēloņiem, gan slimībām)
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Identificētās problēmas tautas
ataudzes nodrošināšanai
Joprojām nepietiekams jaundzimušo skaits, kas saistīts ar:




sieviešu skaitu fertilā vecumā – tas samazinās, t.sk. arī
emigrācijas rezultātā
iespējams, salīdzinoši lielu sieviešu skaitu pēc 35 g.v.,
kurām nav bērnu

Iespējams, jaundzimušo skaitu ietekmē arī laulību institūcijas
nepietiekama popularitāte sabiedrībā, kā arī nestabilitāte
partnerattiecībās
Nozīmīgs faktors dzimstībai ir arī ekonomiski attīstītai,
perspektīvai videi, kā arī pietiekamiem ienākumiem ģimenē
Veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaits nepieaug tikpat strauji kā
dzīvildze
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Secinājumi
Ekonomiskā augšupeja kombinācijā ar īstenotajām iniciatīvām demogrāfijas jomā ir
devusi rezultātu. Tam pierādījums – pozitīvās izmaiņu tendences pēdējos gados
Diemžēl pagaidām nav identificējamas katras iniciatīvas t.s. «tīrā» ietekme uz
politikas rezultātu, kas liedz veikt izmaiņas/ pārskatīt atbalsta intensitāti
Tautas ataudzes kontekstā būtiski vērst uzmanību reemigrācijas veicināšanai
Nepieciešamas inovatīvas pieejas pirmā bērna dzimstības atbalstam sievietēm pēc
35 g.v.

Pārbaudīt, cik būtiska ir laulību institūcijas nozīme sabiedrībā un kā to stiprināt –
iespējams, tas var būt par pamatu otrā un trešā bērna dzimstībai
Nepieciešamas papildus iniciatīvas
ģimenēs un vientuļo vecāku ģimenēs

nabadzības

risku

mazināšanai

daudzbērnu

Nepieciešami mērķēti risinājumi veselīga dzīvesveida paradumu nostiprināšanai
sabiedrībā un slimību profilaksei, pirmkārt, mazinot alkohola pieprasījumu un
pieejamību, lai tādējādi pagarinātu veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu, samazinātu
priekšlaicīgu mirstību, kā arī samazinātu to gadījumu skaitu, kad lēmums par bērna
radīšanu tiek atlikts veselības problēmu dēļ
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Jautājumi NAP2020 īstenošanai

Vai virzāmies uz stratēģisko mērķu sasniegšanu?
Vai visiem 12 rīcības virzieniem tiek plānoti uzdevumi un
tiks sasniegti rezultāti?
Kurās jomās jāveic padziļināta analīze, jāuzlabo plānošana
un politikas īstenošana (t.sk. finansēšana), lai sasniegtu
mērķus?
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www.pkc.gov.lv
@NAP2020

PKC kontaktpersona saziņai:
Irīna Žemaite-Dziceviča
Tālr.67082972
e-pasts: irina.zemaite@pkc.mk.gov.lv

