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Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20.decembra sēdē 
apstiprinājusi Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.—
2020.gadam. 
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa, Rīgā 2012.gada 
20.decembrī. 
 
[1] "Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam" 
(NAP2020) ir hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa 
vidēja termiņa plānošanas dokuments.  
 
[2] NAP2020 mērķis ir vienoties par būtiskākajām 
vidēja termiņa prioritātēm, to rīcības virzieniem, 
mērķiem, kā arī to sasniegšanas rādītājiem.  
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[449] NAP2020 ir valsts pārvaldes, pašvaldību, 
uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un visas sabiedrības 
uzdevums. 
NAP2020 kalpos kā pamats valsts budžeta un ES 
strukturālo fondu, kā arī citu ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekļu ieguldījumu plānošanai, vidēja termiņa un 
ikgadējo budžetu plānošanai, lai nodrošinātu 
nepieciešamos resursus ilgtspējīgai izaugsmei. 
Izstrādātais NAP2020 nosaka valsts attīstības vidēja 
termiņa mērķus un konkrētus to sasniegšanas 
uzraudzības indikatorus un to atbilstošās sasniedzamās 
mērķa vērtības 2020.gadā, kā arī konkrētus uzdevumus, 
kuru izpilde nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu. 
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Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam 
(turpmāk– Pamatnostādnes) ir politikas plānošanas dokuments, 
kas nosaka Latvijas valdības politikas pamatprincipus, mērķus un 
rīcības virzienus enerģētikā laika posmam no 2014.gada līdz 
2020.gadam.  

To mērķis ir definēt stratēģiju konkurētspējīgai, drošai un  
ilgtspējīgai enerģētikas politikai.  

 
Pamatnostādņu īstenošanai plānotie finanšu avoti ir valsts un 

pašvaldību budžets, ES struktūrfondu finansējums, kā arī privātais 
kapitāls. Pamatnostādņu paredzēto pasākumu īstenošana 2014. – 
2020.gadā tiks nodrošināta minētajiem pasākumiem piešķirto 
līdzekļu ietvaros un saskaņā ar Nacionālā attīstības plāna finanšu 
rādītājiem. 2015.gadā un turpmākajos gados jautājums par 
papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu minētajiem 
pasākumiem ir izskatāms turpmāko gadu valsts budžeta 
likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā. 

 



7 



8 

Ekonomikas ministrijas struktūra 
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Ministru kabineta noteikumi Nr.1178 
Rīgā 2009.gada 13.oktobrī (prot. Nr.69 1.§) 
Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un 
ietekmes izvērtēšanas noteikumi nosaka 

11. Politikas plānošanas dokumenti ir   
       √ pamatnostādnes,  
(«stratēģija» vispār nav minēta!!!) 
  √ plāns,  
  √ koncepcija. 
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12. Pamatnostādnes ir uz konkrētu, valstij nozīmīgu 

mērķu sasniegšanu vērsts vidēja termiņa politikas 

plānošanas dokuments, kas aptver plašu jautājumu 

loku un ko izstrādā laikposmam no pieciem līdz 

septiņiem gadiem. 
13. Pamatnostādnēs paredzētos uzdevumus un pasākumus 
ietver tabulā atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam. 
 
3.Pielikums Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra 
noteikumiem Nr.1178 

Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un 
pasākumu plāns  
Tieslietu ministrs M.Segliņš 
 
 

Mūsu gadījumā ir Turpmākās rīcības plānojums 
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15. Plāns ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, ko izstrādā politikas 

ieviešanai noteiktā nozarē laikposmam līdz trim gadiem, lēmējinstitūcijas atbalstītu 

pamatnostādņu īstenošanai vai augstākas iestādes dotā uzdevuma izpildei. 

Plāns ietver: 

15.1. ja nepieciešams, esošās situācijas raksturojumu attiecīgajā nozarē; 

15.2. ja nepieciešams, informāciju par plāna sasaisti ar Nacionālo attīstības plānu 

un plānošanas reģionu attīstības programmām, attiecīgās jomas vai nozares 

prioritātēm un citiem attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem. 

Ja plānu izstrādā pamatnostādņu ieviešanai, plānā norāda 

attiecīgajās pamatnostādnēs noteiktos politikas mērķus, 

rīcības virzienus, uzdevumus un plānotos darbības rezultātus; 
15.3. plāna mērķi; 

15.4. pasākumus izvirzīto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei, kā arī tiešos 

darbības rezultātus; 

15.5. termiņus pasākumu īstenošanai ar precizitāti no viena līdz trim mēnešiem; 

15.6. pasākumu izpildei nepieciešamo finansējumu; 

15.7. par pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas un, ja nepieciešams, 

pasākumu īstenošanā iesaistītās institūcijas; 

15.8. pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtību; 

15.9. plānus, kuri atzīstami par spēku zaudējušiem. 
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18. Koncepcija ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru 
informē lēmējinstitūciju par noteiktas problēmas esību vai par 
nepieciešamā normatīvā regulējuma būtību, par iespējamo 
turpmāko rīcību vai par problēmas iespējamiem risinājuma 
variantiem.  
Koncepcijā ietver: 

18.1. problēmas vai situācijas izklāstu; 

18.2. risinājuma variantus un informāciju par to, kādā veidā katrs no tiem 

risina minēto problēmu, kā arī sākotnējā 

ietekmes novērtējuma rezultātus. Ja vienā no risinājuma variantiem 

paredzēts situāciju nemainīt, ietekmes novērtējumā 

prognozē sagaidāmās sekas; 

18.3. risinājuma variantu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem 

atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam (divu zīmju 

ekonomiskās klasifikācijas koda detalizācijas pakāpē); 

18.4. priekšlikumus turpmākās rīcības plānojumam, norādot termiņus un 

atbildīgās institūcijas paredzēto uzdevumu 

veikšanai. Ja turpmākā rīcība paredz tiesību aktu vai plānošanas 

dokumentu projektu izstrādi, norāda to satura 

galvenos virzienus; 

18.5. ja nepieciešams, politikas plānošanas dokumentus, kuri atzīstami par 

spēku zaudējušiem. 
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28. Plānošanas dokumenta izstrādi 

institūcija uzsāk pēc savas iniciatīvas vai, 

ja tas paredzēts šajos noteikumos, 

citos normatīvajos aktos vai politisko 

vadlīniju dokumentos, hierarhiski 

augstākas iestādes uzdevumā.  

Izstrādi var uzsākt arī pēc pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju vai sociālo 

partneru organizāciju ierosinājuma. 
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Priekšlikums: 
Sagatavot un nosūtīt LR Ekonomikas 
ministrijai vēstuli par „Enerģētikas 
attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. 
gadam” turpmākās rīcības plānojuma 
precizēšanu un papildināšanu. 
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Paldies par uzmanību! 


