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1.2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.737 «Attīstības
plānošanas
dokumentu
izstrādes
un
ietekmes
izvērtēšanas noteikumi»
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Galvenās izmaiņas
 Politikas plānošanas dokumentu veidi un saturs
(matricas)
 Pamatnostādņu iniciēšanas kārtība
 Ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem
atspoguļošana (politikas plānošanas sasaiste ar
budžeta plānošanu)
 Ietekmes izvērtēšana

Institūciju vadības un teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes kārtība netiek mainīta!
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Pamatprincipi
 Dokumentus veido īsi, skaidri un loģiski formulējot
viedokli
 Institūcijas sistemātiski un konsekventi īsteno attīstības
plānošanas dokumentā paredzētos uzdevumus un
regulāri veic politikas izvērtējumu
 Politikas izvērtēšanai pēc iespējas izmanto pētījumus
 Ja politikas plānošanas dokumentā paredzēts dot
uzdevumus citām institūcijām vai tiek skarta to
kompetence, tās iesaista attiecīgā politikas plānošanas
dokumenta projekta izstrādē
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Pamatnostādnes
Kad izstrādā?
(12.punkts)
Pamatnostādnes
izstrādā ar mērķi
noteikt jaunus vidēja
termiņa attīstības
virzienus nozaru
politikās

Saturs
(18.punkts)
•
•
•
•
•
•
•

Īss satura kopsavilkums (2 lpp.max)
politikas mērķi (apakšmērķi)
rezultāti un rezultatīvie rādītāji
politikas mērķu sasaiste ar LV un ES plānošanas
dokumentiem (t.i. politikas rezultātiem)
plānotās politikas teritoriālā perspektīva –
nozarēs, kas nozīmīgas reģionālajai attīstībai
rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam, to
īstenošanas uzsākšanas un pabeigšanas gads
indikatīvs finansējums visam periodam

Pielikumā ietver:
• esošās situācijas raksturojumu, statistiku
• identificētās problēmas
• piedāvātā risinājuma sākotnējās ietekmes izvērtējuma
rezultātus
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Pamatnostādņu apstiprināšana
(20.punkts)

Ministru kabineta rīkojumā par pamatnostādnēm norāda:
institūciju, kas atbildīga par pamatnostādņu īstenošanu, un
līdzatbildīgās institūcijas
termiņu, līdz kuram iesniedzams starpposma ietekmes
izvērtējums
ja nepieciešams, politikas plānošanas dokumentus, kuri
atzīstami par spēku zaudējušiem
uzdevumu par plāna izstrādi attiecīgo pamatnostādņu
īstenošanai, ja plāns Ministru kabinetā nav iesniegts
vienlaikus ar pamatnostādnēm
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Nākamā perioda (2021- 2027)
pamatnostādņu izstrāde
(21.-24.punkts)

2020
2019

2019

20172018
Ministrijas veic
spēkā esošo
pamatnostādņu
starpposma
izvērtējumu

Ministrijas
iesniedz PKC
informāciju par
plānotajām
pamatnostādnēm

Diskusija
Nacionālās
attīstības
padomē par
pamatnostādņu
sarakstu

Balstoties uz Nacionālās
attīstības padomes
lēmumu tiek veikta
pamatnostādņu izstrāde

50 → ~20
(2021-2027)
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Plāns
Kad izstrādā?
(13.punkts)
Plānu izstrādā īstermiņam vai
vidējam termiņam:
• politikas
(pamatnostādņu)
ieviešanai vienā vai
vairākās nozarēs
• pamatnostādņu vietā, ja
vidējā termiņā netiek
izvirzīti jauni attīstības
virzieni nozaru politikās
• augstākas institūcijas
dotā uzdevuma izpildei

Saturs
(25.punkts)
•
•
•

•
•
•
•
•

īss satura kopsavilkums ( 2 lpp.max)
esošās situācijas raksturojums
t.sk.sākotnējās ietekmes novērtējums vai
atsauce uz pamatnostādnēm
sasaiste ar attīstības plānošanas
dokumentiem, nozares prioritātēm, tiesību
aktiem, ES tiesību aktiem un ES politiku
instrumentiem
plāna mērķis un rīcības virzieni
pasākumi, darbības rezultāti un to rādītāji
īstenošanas termiņš ar precizitāti līdz
pusgadam
pieejamais un papildus nepieciešamais
finansējums
atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas
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Plāna sasaiste ar
pamatnostādnēm
Pamatnostādnes – vidēja termiņa stratēģija vienā vai vairākās
nozarēs

Plāns – konkrēta
rīcība īstermiņā,
nodrošinot sasaisti
ar vidēja termiņa
budžetu

Plāns – konkrēta
rīcība īstermiņā

Plāns –
konkrēta rīcība
īstermiņā

Plāns – konkrēta rīcība līdz 7 gadu periodam tikai atsevišķos gadījumos:
(1)Ja iespējams skaidri noteikt pasākumus un to finansējumu 7 gadu periodam
(piemēram, ja būtiskākie atbalsta instrumenti ir ES fondu finansējums)
(2) Ja šāds periods nepieciešams ES prasību izpildei
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Plāna apstiprināšana
(26.punkts)

Ministru kabineta rīkojumā par plānu norāda:
par plāna izpildi atbildīgo institūciju
termiņu, līdz kuram iesniedzams plāna ietekmes
izvērtējums (ja plāns nav izstrādāts pamatnostādņu
īstenošanai)
politikas plānošanas dokumentus, kuri atzīstami par
spēku zaudējušiem
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Konceptuāls ziņojums
Kad izstrādā?
(14.punkts)
Konceptuālu ziņojumu izstrādā,
ja nepieciešams izšķirties par
rīcību iepriekš noteiktu nozaru
politiku īstenošanā

Saturs
(28.punkts)
•
•

•
•
•

Īss satura kopsavilkums
īsu problēmas vai situācijas izklāstu,
norādot iespējamos riskus, ja esošā
situācija netiek mainīta, un risku
izvērtēšanas metodoloģiju, ar kuru
saskaņā veikts risku izvērtējums
piedāvāto risinājumu vai risinājuma
variantus
katra risinājuma sākotnējo ietekmes
izvērtējumu, tajā skaitā arī iespējamo
risinājumu netiešo ietekmi
katra risinājuma ietekmi uz valsts un
pašvaldību budžetiem, norādot pieejamo
un papildus nepieciešamo finansējumu,
kā arī ietverot iespējamo līdzekļu
ietaupījumu
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Konceptuāla ziņojuma apstiprināšana
(31.punkts)

Ministru kabineta rīkojumā par konceptuālu ziņojumu
norāda:

atbalstīto problēmas risinājuma variantu
atbildīgās institūcijas, tām noteiktos uzdevumus un to
izpildes termiņus atbilstoši atbalstītajam risinājuma
variantam
ja nepieciešams, politikas plānošanas dokumentus, kas
atzīstami par spēku zaudējušiem
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Politikas plānošanas sasaiste
ar budžeta plānošanu
 Katram politikas plānošanas dokumentam izstrādāts
optimālākais ietekmes uz valsts un pašvaldību
budžetiem atspoguļošanas veids (matrica), kas
nodrošina vienotu pieeju informācijas sniegšanā un
skaidru priekšstatu par pieejamajiem un papildus
nepieciešamajiem līdzekļiem
 Nodrošināta attīstības un budžeta plānošanas sasaiste
vidējā termiņā
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Pamatnostādņu ietekmes uz valsts un
pašvaldību budžetiem novērtējums
(18.8.punkts, 1.pielikums)
Līdzšinējās prasības

Jaunās prasības

• Ietekmes uz valsts un pašvaldību
budžetiem novērtējumu N+3 gadiem
• no N+4 līdz N+7 gadiem norāda
indikatīvu līdzekļu apjomu

Plānotais finansējums (N+3 gadiem) un
papildus nepieciešamais finansējumu N+7
gadiem (t.sk. pašvaldību budžetā, privātā
sektora un publiski atvasināto personu
(izņemto pašvaldības) budžetā), kā arī
sadalījumā pa budžeta resoriem valsts
pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai
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Plāna ietekmes uz valsts un
pašvaldību budžetiem novērtējums
(25.6.punkts, 2.pielikums)

Līdzšinējās prasības

Jaunās prasības

Norāda pasākumu izpildei nepieciešamo
finansējumu un tā avotus

• Norāda vidēja termiņa budžeta ietvara
likumā plānoto finansējumu attiecīgā
pasākuma īstenošanai (t.sk., attiecīgo
resoru un budžeta
programmu
(apakšprogrammu),
kā
arī
nepieciešamo papildus finansējumu
turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde
nav terminēta)
• pievieno detalizētus aprēķinus par
ietekmi uz valsts budžetu un
pašvaldību
budžetiem
atbilstoši
normatīvajam aktam par tiesību akta
sākotnējās
ietekmes
izvērtēšanas
kārtību
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Konceptuāla ziņojuma ietekmes uz valsts un
pašvaldību budžetiem novērtējums
(28.5.punkts, 3.pielikums)
Līdzšinējās prasības

Jaunās prasības

Norāda risinājuma variantu ietekmes uz
valsts un pašvaldību budžetiem ietekmes
novērtējumu N+3 gadiem.

• Norāda
katram
risinājumam
(risinājuma variantam) vidēja termiņa
budžeta
ietvara
likumā
plānoto
finansējumu (t.sk., attiecīgo resoru un
budžeta
programmu
(apakšprogrammu), kā arī nepieciešamo
papildus finansējumu turpmāk ik gadu
(ja risinājuma īstenošana nav terminēta)
• pievieno detalizētus aprēķinus par
ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību
budžetiem
atbilstoši
normatīvajam
aktam par tiesību akta sākotnējās
ietekmes izvērtēšanas kārtību
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Ietekmes izvērtēšana
(32.-44.punkts)

Sākotnējais
izvērtējums

Starpposma
izvērtējums

Gala izvērtējums

Kad
izstrādā?

Veic visiem politikas
plānošanas dokumentiem (1)
pēc iespējas agrākā politikas
plānošanas dokumenta
izstrādes stadijā vai (2)
aktualizējot pamatnostādnes
vai plānu, attiecībā uz
plānotajām izmaiņām

Veic vidēja termiņa
politikas plānošanas
dokumentam ne vēlāk
kā 2 gadus līdz
dokumenta darbības
termiņa beigām

Veic ne vēlāk kā 2 gadus pēc
dokumenta darbības termiņa
beigām (1) īstermiņa
politikas plānošanas
dokumentam (ja nav
izstrādāts pamatnostādņu
īstenošanai)
(2) Vidēja termiņa politikas
plānošanas dokumentiem, ja
netiek izstrādāts jauns
dokuments

Turpmākais
pielietojums

Ņem vērā politikas
plānošanas dokumenta
izstrādē vai aktualizēšanā. Ja
pamatnostādņu īstenošanai
tiek izstrādāts plāns, tam
neveic atsevišķu izvērtējumu

Pamatojoties uz
starpposma ietekmes
novērtējuma
rezultātiem, pieņem
lēmumu par jauna
politikas plānošanas
dokumenta izstrādi

Secinājumus ņem vērā,
sagatavojot priekšlikumus
nozares politikas
pilnveidošanai, tajā skaitā,
politikas plānošanas
dokumenta aktualizēšanai
18

Ja tiek pieņemts lēmums izstrādāt
jaunu vidēja termiņa politikas
plānošanas dokumentu (PPD)
(35., 36., 39., 40., 41.punkts)

• PPD1 sagatavošana
• PPD1 sākotnējās
ietekmes
novērtējums

PPD1
apstiprināšana

Lēmums par
PPD2 veidošanu
• PPD1 starpposma
ietekmes
novērtējums
• Izmaiņas PPD1

• PPD2 sagatavošana
• PPD2 sākotnējās
ietekmes
novērtējums

PPD2
apstiprināšana
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Ja netiek pieņemts lēmums
izstrādāt jaunu vidēja termiņa PPD
(35., 36., 39., 40., 41., 42.punkts)

• PPD1 sagatavošana
• PPD1 sākotnējās
ietekmes
novērtējums

PPD1
apstiprināšana

Lēmums par PPD2
neveidošanu
• PPD1 starpposma
ietekmes
novērtējums
• Izmaiņas PPD1

• PPD1 gala ietekmes
novērtējums

-
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Politikas plānošanas un īstenošanas
ietvars

2
1

Politikas plānošanas dokumentu
aktualizēšanas kārtība
(45.-47.punkts)

 Pamatnostādnes un plānu aktualizē, ja būtiski
mainījušies apstākļi, kas bijuši par pamatu konkrētu
risinājumu ietveršanai politikas plānošanas dokumentā,
un nepieciešams noteikt jaunus politikas mērķus vai
rīcības virzienus
 Konceptuālu ziņojumu neaktualizē, bet atzīst par
spēku zaudējušu atbilstoši šo noteikumu 50.2.
apakšpunktam (pieņemts jauns politikas plānošanas
dokuments)
 Politikas plānošanas dokumentu aktualizē tādā kārtībā,
kādā attiecīgais plānošanas dokuments apstiprināts
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Politikas plānošanas dokumentu darbības
termiņš
(48.-51.punkts)

 Politikas plānošanas dokuments zaudē spēku, ja beidzies tā darbības
termiņš un atbildīgā institūcija nav iesniegusi Ministru kabinetā
priekšlikumus turpmākajai rīcībai. Šajā gadījumā PKC veic
politikas plānošanas dokumenta statusa maiņu informācijas
sistēmā "Politikas plānošanas dokumentu datubāze".
 Politikas plānošanas dokumentu pirms tā darbības termiņa beigām var
atzīt par spēku zaudējušu ar Ministru kabineta rīkojumu, ja:
- pēc būtības izpildīti politikas plānošanas dokumentā noteiktie uzdevumi;
- pieņemts jauns atbilstošs politikas plānošanas dokuments;
- sabiedrības attīstības vai politisko vadlīniju maiņas dēļ politikas plānošanas
dokumentā noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vairs nav aktuāla.
 Politikas plānošanas dokumentu atzīst par spēku zaudējušu tādā kārtībā,
kādā attiecīgais dokuments ir apstiprināts, izņemot gadījumu, kad nav
sniegti priekšlikumi turpmākai rīcībai
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Pārejas noteikumi
(59.-62.punkts)

 Ministrijas, izstrādājot vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentus
2014.–2020. gadam, paredz, ka to darbības termiņš nav garāks par
2020. gada 31. decembri
 Ministrijas līdz 2019. gada 1. septembrim iesniedz PKC informāciju par
plānotajām pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam
 PKC pamatnostādņu sarakstu nākamajam plānošanas periodam
sagatavo izskatīšanai Nacionālajā attīstības padomē līdz 2020. gada 1.
janvārim
 Spēkā esošajiem vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentiem
starpposma ietekmes izvērtējumu veic atbilstoši Ministru kabineta
rīkojumam par attiecīgā dokumenta apstiprināšanu, ievērojot prasību
noteiktajā
termiņā
iesniegt
informāciju
PKC par
jaunajām
pamatnostādnēm
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Pārejas noteikumi
(63.-65.punkts)

 Koncepcijas ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31.
decembrim.
 Koncepcijas, kas pieņemtas līdz šo noteikumu spēkā
stāšanās dienai, atzīst par spēku zaudējušām, pieņemot
jaunus politikas plānošanas dokumentus vai, ja beidzies to
darbības termiņš un atbildīgais nav sniedzis priekšlikumus
turpmākai rīcībai
 Jaunās normas neattiecina uz pamatnostādnēm, plāniem un
koncepcijām, kuras pieteiktas izsludināšanai Valsts sekretāru
sanāksmē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, kā arī
kuru izstrādi esošajam plānošanas periodam līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai ir uzdevis Ministru kabinets
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2. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa
noteikumos Nr.300 «Ministru kabineta kārtības rullis»
(2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.747)
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Galvenās izmaiņas

Lietu pārņemšana un Valdības rīcības plāna sasaiste ar
attīstības plānošanu
MK kontrole par nozaru politiku ietekmes izvērtēšanu
Bez izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē Ministru
kabinetā izskatāmo dokumentu projektu un Ministru
kabineta lietas kārtībā iesniedzamo projektu saskaņošana
Steidzamo jautājumu iekļaušana izskatīšanai MK sēdē
Tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu
publicēšana

27

Valdības rīcības plāna sasaiste ar
attīstības plānošanu
Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai
(Pielikums MK 02.12.2014. noteikumu Nr.747 redakcijā)

Nacionālā
attīstības
plāna
Deklarācijā
(turpmāk –
Izpildes
Deklarācijas
Deklarācijā Rīcības
Pasākuma
dotā
Darbības
NAP)
Atbildīgā Līdzatbildīgās termiņš
sadaļa un
dotais
plāna
īstenošanas
uzdevuma
rezultāts uzdevuma institūcija institūcijas (dd. mm. g
rīcības joma
uzdevums pasākums
gaita
numurs
numurs un
ggg.)
NAP rādītājs
(ja
attiecināms)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Ministrijas svarīgākie pasākumi (prioritārā secībā)

Norāde, vai
pasākums
turpināms

11

II. Citi veicamie pasākumi

III. Jaunie pasākumi (ja nepieciešams, sadaļu aizpilda Ministru kabineta locekļa lietu pārņemšanas ietvaros)
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Informatīvie ziņojumi

58. Informatīvais ziņojums ir informācija vai pārskats par
Ministru kabineta kompetencē esoša jautājuma risināšanas
gaitu, par Ministru kabineta atbalstīta plānošanas dokumenta
īstenošanu vai tiesību akta izpildi. Ministrija informatīvo ziņojumu
sagatavo pēc savas iniciatīvas vai Ministru prezidenta uzdevumā, kā
arī izpildot Ministru kabineta sēdes vai Ministru kabineta komitejas
sēdes protokollēmumā, plānošanas dokumentā vai tiesību aktā doto
uzdevumu.

59. Informatīvo ziņojumu izskata Ministru kabineta sēdē, ja
informatīvajā ziņojumā vai tam pievienotajā Ministru kabineta sēdes
protokollēmuma projektā ir paredzēta turpmākā rīcība saistībā ar
ziņojumā minēto jautājumu risināšanu vai nozaru politiku
ietekmes
izvērtēšanu.
Informatīvajā
ziņojumā
neietver
konceptuālus jautājumus. Informatīvā ziņojuma projektu, kurš paredz
institūciju turpmāku rīcību, izsludina Valsts sekretāru sanāksmē.
2
9

VSS neizsludināto projektu
saskaņošana
111. Ja citos normatīvajos aktos nav noteikta cita
saskaņošanas kārtība, saskaņojumi par šo noteikumu 73.
punktā minētajiem tiesību aktu projektiem, plānošanas
dokumentu projektiem un informatīvajiem ziņojumiem
nepieciešami šādos gadījumos:
....
111.5. no Pārresoru koordinācijas centra un Valsts
kancelejas (ja projekts attiecas uz valsts pārvaldes
institucionālo uzbūvi un darbības principiem) –
konceptuālam
ziņojumam
un
informatīvajam
ziņojumam par plānošanas dokumenta īstenošanu;
...
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MK lietu saskaņošana
117. Ja Ministru kabineta loceklis lūdz Ministru prezidentu
pasludināt tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu (šo
noteikumu 59.punkts) par Ministru kabineta lietu, projektu
šo noteikumu 89.punktā noteiktajā kārtībā saskaņo ar
ministrijām un citām institūcijām, kuru kompetenci
jautājums tieši skar, bet noteikti ar:
...
117.4. Pārresoru koordinācijas centru (attiecībā uz
nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu
prasībām).
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Steidzamo jautājumu iekļaušana izskatīšanai
MK sēdē

178. Ja iesniedzējs lūdz Ministru kabineta kārtējās sēdes
darba kārtībā izņēmuma kārtā papildus iekļaut tiesību akta
projektu, plānošanas dokumenta projektu vai informatīvo
ziņojumu, to iesniedz Ministru kabinetā ne vēlāk kā divas
darbdienas pirms sēdes līdz plkst. 14.00, pievienojot
institūciju saskaņojumus atbilstoši šajos noteikumos
minētajām prasībām.
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Attīstības plānošanas hierarhija

Ilgtermiņa

Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija**

* Politikas plānošanas
dokuments
** Teritorijas attīstības
plānošanas dokuments

Vidēja termiņa
(līdz 7 gadiem)

*** Politisko vadlīniju
dokuments

Īstermiņa
(līdz 3 gadiem)

Nacionālais attīstības plāns**
Pamatnostādnes*
Plāns*

Plāns*

Konceptuāls ziņojums*
Nacionālā pozīcija

Valdības deklarācija***
Valdības rīcības plāns***

(līdz 25gadiem)

3
3

Paldies par uzmanību!
Jautājumi?

PKC kontaktpersona saziņai:
Iveta Ozoliņa
Tālr.67082993
e-pasts: iveta.ozolina@pkc.mk.gov.lv

