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Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija**

Ilgtermiņa

(līdz 25gadiem)

Nacionālais attīstības 
plāns**

Pamatnostādnes*

Plāns*

Vidēja termiņa

(līdz 7 gadiem)

Plāns*
Īstermiņa

(līdz 3 gadiem)

Konceptuāls ziņojums*

Nacionālā pozīcija

* Politikas plānošanas dokuments
** Teritorijas attīstības plānošanas dokuments
*** Politisko vadlīniju dokuments
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Attīstības plānošanas hierarhija Latvijā



KAS ir 
NAP(2027)?

KUR vēlamies 
NOKĻŪT?

KĀ to SASNIEGT?

POLITISKA UN OPERACIONĀLA STRATĒĢIJA –
GALVENĀS IZVĒLES 

VALSTS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA UN VIRSMĒRĶIS

PRIORITĀTES – STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

RĪCĪBAS VIRZIENI/ UZDEVUMI KATRĀ PRIORITĀTĒ 

SASNIEDZAMIE RĪCĪBAS VIRZIENU/ POLITIKU 
REZULTĀTI

INDIKATĪVIE FINANŠU IEGULDĪJUMI/ LIELIE PROJEKTI 
AR KPI/ ATDEVE/ IETEKME UZ POLITIKU REZULTĀTIEM

ATBILDĪGĀS INSTITŪCIJAS

ĪSTENOŠANAS, UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS 
PROCESS  



NAP2027 IETVARS/AVOTS

PUBLISKIE 
IEGULDĪJUMI 

(VB) 

ES DAUDZGADU 
BUDŽETS 

2021.-2027. 
(MFF)

Globālās attīstības 
tendences

• uzticēšanās krīze/ polarizācija
• sabiedrības novecošanās
• migrācija un urbanizācija
• ceturtā industriālā revolūcija
/nākotnes darba tirgus izmaiņas
• klimata pārmaiņas
• uzņēmumu integrācija globālajās
vērtību ķēdēs

Dienaskārtība 2030

ar 17 ilgtspējīgas attīstības
mērķiem (IAM) un 169
apakšmērķiem

Latvija 2030

mērķu aktualitāte

NAP2020

un nozaru politiku
vidusposma izvērtējumi

Definēts, ņemot vērā



19%
Neapmierinoši

20%

Stagnē

61%
Rādītāju izpilde 

pozitīva

NAP2020 vidusposma novērtējums*

IKP UZ 1 IEDZĪVOTĀJU     70,3 2018. gadā 

(PPP) 70 mērķis 2020. gadā

IENĀKUMU NEVIENLĪDZĪBA 6,5 2018. gadā 

(S80/20 indekss) 4,8 mērķis 2020. gadā

DABISKAIS PIEAUGUMS -8.9 tūkst.  2019. gadā 

0           mērķis 2020. gadā

STRATĒĢISKO MĒRĶU IZPILDE

* NAP2020 vidusposma novērtējums MK 12.02.2018.



IAM tiek integrēti Latvijas
plānošanas sistēmā. Latvijā nav
tādu jomu, kurās nozares
politika netiek īstenota, bet
daudzās to varētu darīt
efektīvāk un ieguldīt vairāk.

Dienaskārtība 2030 (ANO) -
ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšana politikās 



SOCIĀLO UN 
SABIEDRISKO ZINĀTŅU

• Valstiskums kā vērtība –
«Neizmanīt  sevi sīknaudā»

• Valsts pazaudēšana – cilvēku 
aizbraukšana, latviskuma 
izzušana, nekritiska 
pakļaušanās/sekošana ārējiem 
partneriem – ES, ASV , NATO

• Sabiedrība vispirms sagaida 
izmaiņas sistēmā; nesaskata 
savas līdzdalības iespējas; 
neizprot/netic savu paradumu 
maiņas nozīmīgumam, 
vispirms jāiezīmē sistēmiskais 
rāmis – «kāpēc Jūs gribat, lai 
mainās cilvēks?»

• Izteikta plaisa, 
pretnostatījums - dalījums 
«Mēs (iedzīvotājs) – viņi
(vara)» 

POLITIĶI, UZŅĒMĒJI,
DABAS ZINĀTNES

• Produktivitāte, konkurētspēja

• Sadarbība (visās jomās: 
starpnozaru, zinātnieks-
uzņēmējs, lauki-pilsēta, 
ekonomiski aktīvs – neaktīvs, 
iedzīvotāju saliedētība, valsts 
konkurētspēja)

• Jaunieši un izglītība 

• Inovācija

• Ātra un  taisnīga tiesa

• Noticēt Latvijai

FOKUSA GRUPAS

• Nevienlīdzība, noslāņošanās, 
netaisnīgums 

• Ģimenes lomas maiņa –
tradicionālo ģimenes funkciju 
nepildīšana,  savstarpējo saišu 
iziršana, atsvešināšanas, 
emocionālā nestabilitāte

• Pārdale 
• Investīcijas cilvēkos
• Nodokļu sistēmas izmaiņas –

reāla progresivitāte, 
uzņēmējdarbību veicinoša

• Izglītības kvalitāte – skolotāju 
trūkums un novecošanās 

• Medicīnas un sociālo 
pakalpojumu pieejamība

Grupu diskusijas



NAP2027 -
fundamentālie
pārmaiņu virzieni, 
stratēģiskie mērķi
un vadmotīvs



Vienlīdzīgas
tiesības

• Ātra un taisnīga tiesa

• Uzticēšanās un saliedētība

• Gudra pārvaldība

• Personalizēti pakalpojumi

Dzīves
kvalitāte

• Energoefektīvs mājoklis

• Pilsētu un lauku mijiedarbība

• Vieglāk būt veselam

Zināšanu
sabiedrība

• Izglītība mūža garumā

• Kompetents darbaspēks

• Inovatīvi, moderni un 
eksportspējīgi uzņēmumi

• Medijpratība un kritiskā 
domāšana

Atbildīga
Latvija

• Klimata neitralitāte –
«Zaļais kurss»

• Aprites ekonomikas
principi

• Demogrāfijas izaicinājumi

NAP2027 fundamentālie pārmaiņu virzieni

Paradumu maiņa – ceļš uz attīstību!



Reģionālā attīstība

Produktivitāte un 
ienākumi

ir galvenais konkurētspējas un

izaugsmes nosacījums

(investīcijas, inovācija, augstas

pievienotās vērtības produktu

radīšana, eksports, cilvēkresursi,

pārvaldības procesi).

Vienlīdzīgas iespējas

Sociālā uzticēšanās

ir svarīgākais sabiedrības resurss
un attīstības dimensija kopienu,
uzņēmēju un pārvaldības
sadarbības veidošanai un
demokrātijas īstenošanai

NAP2027 stratēģiskie mērķi

ir pamats valsts ilgtermiņa
līdzsvarotai izaugsmei. Panāksim
reģionu sociālekonomisko
atšķirību mazināšanos, radot
apstākļus jaunu darbavietu un
pakalpojumu izveidei, veicinot
katram reģionam raksturīgo
specializāciju, kompetences un
izmantojot to raksturīgos resursus.

ir svarīgākais sociālā taisnīguma
elements ienākumu nevienlīdzības
mazināšanai, lai ikvienam būtu
līdzvērtīgas iespējas saņemt labu
izglītību un kvalitatīvu veselības aprūpi,
strādāt cienīgu darbu atbilstoši savām
spējām un vēlmēm, augt un dzīvot drošā
vidē un būt sociāli aizsargātam



Kultūra un sports aktīvai un 
pilnvērtīgai dzīvei

• Cilvēku līdzdalība kultūras un 
sporta aktivitātēs

• Kultūras un sporta devums 
ilgtspējīgai sabiedrībai

Vienota, droša un atvērta 
sabiedrība

• Saliedētība
• Tiesiskums un pārvaldība
• Drošība

Zināšanas un prasmes personības 
un valsts izaugsmei

• Zinātne sabiedrības attīstībai, 
tautsaimniecības izaugsmei un 
drošībai 

• Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša 
izglītība

Uzņēmumu konkurētspēja un 
materiālā labklājība

• Produktivitāte, inovācija un 
eksports

• Darbs un ienākumi
• Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

Kvalitatīva dzīves vide un 
teritoriju attīstība

• Daba un vide – «Zaļais kurss»
• Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi
• Līdzsvarota reģionālā attīstība
• Mājokļi

Stipras ģimenes, veseli un aktīvi 
cilvēki

• Uz cilvēku centrēta veselības 
aprūpe

• Psiholoģiskā un emocionālā 
labklājība

• Stipras ģimenes paaudzēs
• Sociālā iekļaušana

NAP2027 IETVARS 

STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI

Prioritātes Rīcības virzieniVADMOTĪVS

VĪZIJAS DAĻA OPERACIONĀLĀ DAĻA

PARADUMU 
MAIŅA –
CEĻŠ UZ 

ATTĪSTĪBU!



NAP2027 un nauda



NAP2027 sasaiste ar finanšu resursiem

Datu ieguve

Ministrijas iesniedz 2021.-2027. gadam plānotos investīciju 
projektus un īstenojamos pasākumus

Projekti un pasākumi ir attiecināti uz NAP2027 uzdevumiem un 
indikatīvajiem finansēšanas avotiem, t.sk. ES daudzgadu 
budžeta ietvaru

Sociāli ekonomiskais novērtējums

Pamatā - NAP2027 stratēģiskajos mērķos balstīti sociāli 
ekonomiskie faktori un horizontāli efektivitātes faktori

Katram pasākumam un projektam tiek veikts novērtējums 
projektu salīdzināšanai 

Projektu un pasākumu atlase

Ņemot vērā projektu ranžējumu, tie tiek kartēti atbilstoši 
finansējuma avotiem, to apmēram un citiem ierobežojumiem

Iegūtais rezultāts tiek integrēts NAP2027 struktūrā –
atbilstošajos uzdevumos, rīcības virzienos un prioritātēs

P
r
io

r
it

iz
ē
t

Z
in

ā
t

L
e
m

t

Rezultāts – pilnīga 
informācija par 

plānotajiem 
pasākumiem un 

projektiem 

Rezultāts – projektu un 
pasākumu ranžējums 

atbilstoši to 
efektivitātei un atdevei

Rezultāts – NAP2027 
finanšu pielikums ar 
nākamajā periodā 

indikatīvi 
atbalstāmajiem 

projektiem
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NAP2027 prioritāte

«Kultūra un 
sports 

aktīvai un 
pilnvērtīgai 

dzīvei»



Izaicinājumi:

• 2/3 Latvijas iedzīvotāju 
regulāri apmeklē kultūras 
pasākumus, tikai 1/3 daļa 
iesaistās kultūras radīšanā 
un tās aktivitātēs

• Bibliotēku apmeklējums 
klātienē krītas, taču aug 
virtuālais

• Tikai katrs piektais bērns 
Latvijā ir fiziski aktīvs 
vismaz stundu dienā

• Samazinās to cilvēku skaits, 
kuri regulāri veic fiziskas 
aktivitātes

• Tūrisma jomā izteikts 
sezonalitātes efekts

Gribam sasniegt:

• Saglabāt un lolot kultūras 
vērtības

• Pierādīt, ka kultūra spēj 
dot devumu ekonomikai

• Paplašināt fizisko aktivitāšu 
iespējas dažāda 
sagatavotības līmeņa, 
vajadzību un vecuma 
cilvēkiem

• Mērķtiecīgāk attīstīt mūsu 
talantus gan kultūrā, gan 
sportā

• Piesaistīt vairāk tūristu un 
popularizēt Latvijas tēlu

Ko darīsim:

• Kultūras vērtību saglabāšana un 
pieejamība cilvēka dzīves kvalitātes 
veidošanā, t.sk. nodrošinot 
programmas «Latvijas skolas soma» 
ilgtspēju

• Unikālā Eiropas mēroga kultūras 
mantojuma atjaunošana, 
saglabāšana un pieejamība

• Veselības (t.sk. sportošanas) 
veicināšanas pasākumu īstenošana

• Starptautisku sporta pasākumu 
organizēšana

• Augstu sasniegumu sporta attīstība

• Tūrisma attīstībai – jaunu produktu 
radīšana



NAP2027 un bibliotēkas

Bibliotēku pakalpojumu attīstīšana

[368] Sabiedrības izglītošana un informēšana par fizisko 
aktivitāšu iespējām, to nozīmi veselības veicināšanā un 
kultūras, sporta un fizisko aktivitāšu lomu personības 
attīstīstībā, veidojot sabiedrisko pasūtījumu dažādām 
auditorijām, attīstot bibliotēku pakalpojumus

Kultūras resursu pieejamības nodrošināšana, t.sk. reģionos, bērniem, 
jauniešiem, mazākumtautībām u.c.

Kultūras pakalpojumu attīstīšana (pieejamības nodrošināšana) digitālajā 
vidē

NAP 2027

Kultūrpolitikas 
pamat-

nostādnes 
2021.-2027.

gadam
(projekts)



Stratēģiskās izvēles

Atbalsts produktivitātē balstītai 
darbībai vs. atbalsts visiem#

Zemo izmaksu konkurētspēja vs. 
zināšanās balstīta konkurētspēja#

Vietējā darbaspēka pārkvalificēšana & 
remigrācija vs. darbaspēka imigrācija#

Uz eksporta tirgu kvalitatīvu 
apgūšanu vērsta attīstība vs. uz 
iekšējo tirgu vērsta attīstība
#

Resursu koncentrācija attīstības centros 
un to areālos vs. atbalsts visā valsts 
teritorijā
#

Dabas aizsardzība kompromisā ar dabas 
resursu saprātīgu apsaimniekošanu#

Klimata/ vides mērķu ātrāka 
sasniegšana vs. šo pasākumu ietekme 
uz izmaksām un konkurētspēju
#

Pakalpojumu pieejamības/ mobilitātes 
nodrošināšana ikkatram visā valsts 
teritorijā vs. pakalpojumu pieejamība 
attīstības centros un atbalsts 
mobilitātei to sasniegšanai

#



NAP2027 rezultātu 
vērtēšana



NAP2027 turpmāka ieviešana nozaru politikās 

Pamatnostādnes

42 21+
23

iniciatīvas

2014 - 2020 2021 - 2027

2021.-2027.gada plānošanas perioda nozaru politiku
pamatnostādņu saraksts apstiprināts Ministru kabinetā vienlaikus ar
NAP2027 atbalstīšanu



NAP uzraudzība un novērtēšana

Noteicošā loma NAP2027 uzraudzības un novērtēšanas procesā ir
Saeimai.

MK reizi divos gados iesniedz izskatīšanai Saeimā ziņojumu par
Latvija2030, NAP2027 īstenošanu un valsts ilgtspējīgu attīstību.

Ziņojums tiek izstrādāts sadarbībā ar nozaru ministrijām un
nevalstiskajām organizācijām. Ziņojums informē sabiedrību par
progresu konkrētos valsts ilgtspējīgas attīstības virzienos.

NAP2027 ir ietvertas indikatoru sasniedzamās vērtības 2024. un
2027. gadā.

Tas ļaus procesa vidū izvērtēt virzību uz nospraustajiem mērķiem un
nepieciešamības gadījumā lemt par papildu uzdevumiem vai
nepieciešamu resursu pārdali.



Ar atbildību par Latvijas nākotni!

Papildu informācija: www.pkc.gov.lv/nap2027

@LVnakotne

http://www.pkc.gov.lv/nap2027


NAP2027 skaidrojums infografikās

PKC mājaslapā pieejams NAP2027 skaidrojums infografikās latviešu, angļu un krievu valodā:

https://www.pkc.gov.lv/nap2027

23

https://www.pkc.gov.lv/nap2027


Latvija 2030 Vīzija

2030. gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. 

Ikviens varēs justies drošs un piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs īstenot savus mērķus. 

Nācijas stiprums sakņosies mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās 
vērtībās, latviešu valodas bagātībā un citu valodu zināšanās.

Tas vienos sabiedrību jaunu, daudzveidīgu un neatkārtojamu vērtību radīšanai ekonomikā, 
zinātnē un kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus Latvijas.  

Rīga būs nozīmīgs kultūras, tūrisma un biznesa centrs Eiropā. Pilsētu un lauku partnerība 
nodrošinās augstu dzīves kvalitāti visā Latvijas teritorijā.  

Latvija – mūsu mājas – zaļa un sakopta, radoša un ērti sasniedzama vieta pasaules telpā, par
kuras ilgtspējīgu attīstību mēs esam atbildīgi nākamo paaudžu priekšā

Avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Saeima 2010.g jūnijs 


