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Nacion ālais strat ēăiskais 
ietvardokuments

A.Ūbelis
FM valsts sekretāres vietnieks

Ministru kabineta s ēde, 31.01.2006.
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� SF/KF apguves stratēăija 2007.-2013.gadiem 
� Jāsagatavo atbilstoši SF/KF regulai (šobrīd projekts) 
� Jāiesniedz Eiropas Komisijai
� Regulā noteikta struktūra: 

� esošās situācijas analīze, 
� stratēăija, 
� OP apraksti, 
� finansējuma sadalījums pa fondiem un OP, 
� koordinācija ar citiem atbalsta mehānismiem 

� Saikne ar nacionālajiem politikas plānošanas dokumentiem –
NAP, LNLP, “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”, 
u.c.

� Saikne ar ES politikām 

NSID uzdevums
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cc

NAP

Izglītība un zinātne 
tautsaimniecības 

izaugsmei un 
tehnoloăiskai izcilībai

Ar SF un KF palīdzību:            
-veidot uz izglītību, zinātni 
un konkurētspējīgiem 
uzĦēmumiem balstītu 
tautsaimniecību,                     
-panākt pārējo ES attīstībā 

Izglītots un radošs 
cilvēks

Tematiskā ass Nr.1         
cilvēku resursu attīstība un 

efektīva izmantošana

OP1 
Cilvēkresursi un 
nodarbinātība 

(ESF)

UzĦēmumu 
tehnoloăiskā izcilība 

un elastība               
Zinātnes un 

pētniecības attīstība

Tematiskā ass Nr.2            
konkurētspējas 

palielināšana un virzība uz 
zināšanu ietilpīgu 

ekonomiku

Drošas un stabilas 
attīstības 

priekšnosacījumi – 
sakārtota 

uzĦēmējdarbības un 
dzīves telpa

Tematiskā ass Nr.3     
sabiedrisko pakalpojumu 

un infrastruktūras 
uzlabojumi kā 

priekšnoteikums valsts un 
tās teritorijas līdzsvarotai 

attīstībai

NSID ES fondi Latvij ā 2007.-2013.

ES fondu rīcības plāni                     
(operacionālās programmas)

OP2 
UzĦēmējdarbība 

un inovācijas 
(ERAF)

OP3   
Infrastruktūra 

un pakalpojumi 
(ERAF&KF)
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ES strukt ūrfondu sadal ījums pa 
nozarēm

Izglītība
17%

Zinātne
11%

Transports
16%

Policentriska 
attīstība

1%

Kultūrvide
2%

Tūrisms
2%

Enerăētika
4%

IKT
8%

UzĦēmumu 
konkurētspēja

18%

Administratīvā 
kapacitāte un TP

5%Nodarbinātība un 
veselība

10%
Vide
6%
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ES strukt ūrfondu un Koh ēzijas fonda 
dokumentu sagatavošanas laika grafiks

novembris 2005 decembris 2006
decembris janvāris februāris marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembris

Nov.2005 – Janv. 2006

NSID projekta izstrādāšana un 
saskaĦošana Latvijā

16.Nov.-09.Dec.
Publiskā apspriede

10.Janv
Publiskās apspriedes 

saskaĦošanas sanāksme

11.Janv.
Starpministriju saskaĦošanas 

sanāksme

31.Janv.
NSID projekta apstiprināšana MK

Janvāris 2006 – Aprīlis 2006

OP projektu izstrādāšana un saskaĦošana 
Latvijā

Febr.-Mart.
Operacionālo programmu publiskā apspriede

Apr.
MK apstiprina OP, pārskata NSID

Februāris 2006 – Jūlijs 2006

Sarunas ar EK par NSID projektu

Aprīlis 2006 – Oktobris 2006

Sarunas ar EK par OP projektiem

Aprīlis 2006 – Decembris 2006

Normatīvās bāzes izstrādāšana SF/KF ieviešanai Latvijā

Jūlijs 2006 – Novembris 2006

EK starpdienestu konsultācijas par OP 
projektiem

Šodiena Janv.2007
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Jautājumi, par ko nav pan ākta 
vienošan ās NSID saska Ħošanas laik ā

� LPS līdzdalība konsultācijās ar EK

� Dati par īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju platību

� Transporta tīkla izvietojuma 
novērtējums SVID

� Atbalsts mājokĜu būvniecībai

� Kultūvides un tūrisma kopība/šėirtība 
NSID analīzē un OP aprakstā
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MK lēmums par NSID

� NSID pirmais projekts kā mandāts 
konsultācijām ar EK

� Indikatīvais finansējuma sadalījums pa 
nozarēm 

� Nozaru ministrijām sadarbībā ar partneriem 
līdz 28/02, sagatavojot OP, izstrādāt 
priekšlikumu finansējuma sadalei starp 
ERAF un ESF

� FM līdz 3/04 [vienlaikus ar OP 
apstiprināšanu] iesniegt MK precizētu NSID, 
iekĜaujot finanšu sadalījumu starp ERAF un 
ESF


