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NAP2020 sākotnējās redakcijas kopsavilkums 

VADMOTĪVS: EKONOMIKAS IZRĀVIENS 

 

NAP2020 virsmērķis 

EKONOMIKAS IZRĀVIENS, kas nodrošina visu Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu un valsts 

ilgtspējīgu attīstību līdz 2020. gadam, panākot vidējo ikgadējo iekšzemes kopprodukta 

izaugsmi vismaz 5% apjomā. 

 

NAP2020 stratēģiskie rādītāji 

NAP2020 būs sasniedzis savu mērķi, kad: 

 Ir labklājības pieaugums:  iekšzemes kopprodukta pieaugums uz vienu iedzīvotāju 

pēc pirktspējas paritātes līmeņa divkāršosies līdz 2020. gadam,  

 Samazinās ienākumu nevienlīdzība: summārais ienākumu nevienlīdzības koeficients 

S80/S20 samazināsies no 6.6 (2011) uz 4.8 (2020), panākot vidējos Eiropas Savienības 

rādītājus,  

 Veidojas tautas ataudze: iedzīvotāju dabiskais pieaugums sasniegs pozitīvas vērtības 

no -9715 (2011), uz 7300 (2020) 

 

NAP2020 vadmotīva īstenošanai ir izvirzītas trīs prioritātes  

1) Tautas saimniecības izaugsme  

2) Cilvēka drošumspēja  

3) Izaugsmi atbalstošas teritorijas 
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TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSME 
 
 

Prioritātes mērķis 
Ilgtspējīga Latvijas ekonomikas izaugsme ar pieaugošu valsts konkurētspēju starptautiskajos 

tirgos 

 

Prioritātes mērķu sasniegšanas rādītāji 
 Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide  

 Preču un pakalpojumu eksporta apjoms 

 Produktivitāte apstrādes rūpniecībā  

 Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā kā īpatsvars no iekšzemes kopprodukta 

 Dabas resursu izmantošanas produktivitāte 

 

Rīcības virziens „Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski 

konkurētspējīgi pakalpojumi” 

Mērķis 1  2020. gadā vismaz 40% investīciju tiek novirzītas produktīvā kapitāla veidošanai 

(bruto pamatkapitāla veidošanai) eksportspējīgās nozarēs  

Mērķis 2   Ikgadējais eksporta pieaugums līdz 2020. gadam ir vismaz 8% apmērā pret 

iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju 

Mērķis 3   Komercializējamu radošo industriju attīstība 

Mērķis 4  Nepārsniegt ilgtspēju iespējinošu vidē nonākošā piesārņojuma apjomu (samazinot 

enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības, zivsaimniecības un mājsaimniecību 

radītās piesārņojošo vielu emisijas un radīto atkritumu daudzumu) 

 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji: 

 Ieguldījumi producētajos aktīvos uz vienu strādājošo apstrādes rūpniecībā (bruto 

pamatkapitāla veidošana apstrādes rūpniecībā)  

 Preču un pakalpojumu eksporta apjomu pieaugums (%) 

 Ārvalstu tiešās investīcijas apstrādes rūpniecībā (% no visām ienākošajām ārvalstu 

tiešajām investīcijām)  

 Augsto tehnoloģiju nozaru eksporta īpatsvars no visa eksporta gadā (%) 

 Radošo industriju eksporta īpatsvars no kopējā eksporta (%) 

 Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars no visiem 

uzņēmumiem (%) 

 Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms slāpekļa oksīdam, amonjakam, 

gaistošajiem organiskajiem savienojumiem un cietajām daļiņām 

 Enerģijas patēriņš gadā uz vienu rūpniecības produkcijas apjoma indeksa vienību (toe/ 

indekss) 

 

 

Rīcības virziens „Izcila uzņēmējdarbības vide” 

Mērķis 1 Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, optimāli samazinot administratīvo slogu, mazinot ēnu 

ekonomikas īpatsvaru tautas saimniecībā, mazinot korupciju, nodrošinot prognozējamu 

nodokļu politiku, efektivizējot tieslietu sistēmas darbību, kā arī paaugstinot valsts pārvaldes 

darbības efektivitāti 
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Mērķis 2 Nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību 

 

 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji:  

 Ekonomiski aktīvo komercsabiedrību skaits 

 Prasības kārtībā izskatāmo civillietu izskatīšanas ilgums līdz 12 mēnešu laikā visās 

1.instances tiesās (% no visām lietām) 

 Latvijas vietas dinamika „Doing Business” indeksā 

 Latvijas vietas dinamika Globālās konkurētspējas indeksā 

 Latvijas publiskās pārvaldes darbības efektivitāte pēc GRICS indeksa (%) 

 Latvijas vietas dinamika korupcijas uztveres indeksā  

 Kravu apgrozījums Latvijas ostās (milj. t gadā) 

 Apkalpoto gaisa satiksmes pasažieru skaits gadā lidostā „Rīga” (milj. gadā) 

 Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (milj. pasažierkilometru gadā) 

 Apkalpoto pasažieru skaits Rīgas ostā (tūkst. gadā) 
 

 

Rīcības virziens „Attīstīta pētniecība un inovācija” 

Mērķis 1 Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā 1,5% apmērā no iekšzemes kopprodukta 2020. 

gadā, mērķtiecīgi sekmējot cilvēkresursu piesaisti, inovatīvu ideju izstrādi, pētnieciskās 

infrastruktūras pilnveidi, augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora sadarbību, kā arī 

pētniecības un inovācijas pārnesi uzņēmējdarbībā. 

Mērķis 2 Komercializējot zināšanas, veicināt inovatīvu, starptautiski konkurētspējīgu produktu 

ar augstu pievienoto vērtību radīšanu un ieviešanu ražošanā, šādi paaugstinot minēto 

produktu izlaides apjoma īpatsvaru tautas saimniecībā. 

 

 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji: 

 Privātā sektora ieguldījums pētniecībā un attīstībā 2020. gadā sasniedz vismaz 50% no 

kopējiem ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā 

 Zinātnieku skaita pieaugums privātajā sektorā 

 Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no zinātniekiem, kas rezidē Latvijā 

 Inovatīvo produktu apgrozījums (% no kopējā apgrozījuma) 

 Inovatīvo uzņēmumu īpatsvars tautas saimniecībā 

 

Rīcības virziens „Energoefektivitāte un enerģijas ražošana”  

Mērķis 1 Nodrošināt tautas saimniecībai nepieciešamo energoresursu ilgtspējīgu 

izmantošanu, veicinot resursu tirgu pieejamību, sektoru energointensitātes samazināšanos un 

vietējo atjaunojamo energoresursu īpatsvaru palielināšanos kopējā patērētajā apjomā, 

fokusējoties uz konkurētspējīgām enerģijas cenām. 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji: 

 No atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas īpatsvars kopējā bruto 

enerģijas galapatēriņā vismaz 40% 2020. gadā (2010. gadā – 32.5%)  

 Enerģijas patēriņš iekšzemes kopprodukta radīšanai (kg naftas ekvivalenta uz 1000 

EUR no IKP) 

 Energoatkarība — neto energoresursu imports/bruto iekšzemes enerģijas patēriņš plus 

bunkurēšana (%) 

 Dzīvojamā sektora īpatnējais siltumenerģijas patēriņš (kWh/ m2/ gadā) 
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CILVĒKA DROŠUMSPĒJA 

Prioritātes mērķis 
Radīt spēcīgu vidusšķiru un nodrošināt tautas ataudzi Latvijā – valstī, kur ikkatram cilvēkam ir 

iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un Latvijas attīstību 

 

Prioritātes mērķu sasniegšanas rādītāji 
 Iedzīvotāju skaita izmaiņas  

 P90/P50 ienākumu nevienlīdzības koeficients, kas raksturo vidusšķiras attīstības 

tendences 

 Patēriņš atpūtai un kultūrai no mājsaimniecību kopējiem patēriņa izdevumiem, % 

 Apmierinātība ar dzīvi 

Rīcības virziens „Cilvēku sadarbība & kultūra, piederība Latvijai pamats” 

Mērķis 1 Veicināt iedzīvotāju piederību Latvijai un lepnumu par savu valsti un tautu 

Mērķis 2 Palielināt iedzīvotāju savstarpējo uzticību 

Mērķis 3 Veicināt Latvijas iedzīvotāju palikšanu un atgriešanos Latvijā 

Mērķis 4 Palielināt latviešu valodas lietojumu sabiedrībā 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji 
 Lepnums par piederību Latvijas iedzīvotājiem, pēc tautības  

 Iedzīvotāju īpatsvars, kas uzskata, ka spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu Latvijā 

 Latvijas pilsoņu Latvijas iedzīvotāju vidū 

 Iedzīvotāju savstarpējais uzticības īpatsvars (%) 

 Jauniešu iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā  

 NVO uz 1000 iedzīvotājiem (skaits) 

 Iedzīvotāju skaita izmaiņas - migrācijas saldo ir nulle, primāri veicinot re-emigrāciju 

 Iedzīvotāju uzticēšanās līmenis valsts institūcijām 

 Latviešu valodas lietojumu saziņas situācijās sabiedrībā 

 Iedzīvotāju īpatsvars, kas regulāri saņem informāciju no Latvijas sabiedriskajiem plašsaziņas 
līdzekļiem un uzticas tiem, pēc tautības 

 

Rīcības virziens „Stabili pamati tautas ataudzei” 

Mērķis 1  Ieviešot kompleksu atbalsta sistēmu ģimenēm, panākt, ka katru gadu dzimst par 

2000 bērnu vairāk nekā iepriekšējā gadā 

Mērķis 2 Panākt, ka bērni dzīvo labvēlīgā ģimeniskā vai ģimenei pietuvināta vidē 

Mērķis 3 Mazināt bērnu nabadzības risku (no 25% 2010. gadā uz 20% 2020. gadā) 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji 
 Jaundzimušo bērnu skaits  

 Ģimeņu skaits ar diviem un vairāk bērniem 

 Mātes vidējais vecums, dzemdējot pirmo bērnu (gadi) 

 Ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits attiecībā pret visu nepilngadīgo skaitu valstī 

 Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu skaits pret visiem bērniem, kas 

ir ārpusģimenes aprūpē 

 Vardarbības ģimenē izplatība 

 Nabadzības riska indekss ģimenēm, kurās viens pieaugušais audzina bērnus 

 Nabadzības riska indekss, ar 2 pieaugušajiem un 3 un vairāk apgādībā esošiem bērniem 

 Nabadzības riska indekss bērniem (0-17) kopumā 
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Rīcības virziens „Vesels un darbspējīgs cilvēks” 

Mērķis 1 Mazinot atkarību izraisošo vielu un procesu izplatību sabiedrībā, veicinot veselīgu 

dzīvesveidu un uzlabojot primāras veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, sekmēt 

jauniešu un darbspējas vecuma cilvēku veselības saglabāšanos un dzīves kvalitāti, kas ir 

pamats ilgam un produktīvam darba mūžam. 

 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji 
 Potenciāli zaudētie mūža gadi  

 Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars, kuri vismaz reizi pēdējā gada laikā apmeklējuši 

ģimenes ārstu 

 Pēdējā gada laikā pārmērīgo alkohola lietotāju īpatsvars darbspējas vecumā 

 Regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15 gadu vecumā 

Rīcības virziens „Kompetenču attīstība” 

Mērķis 1 Samazināt bērnu un jauniešu ar zemām pamatprasmēm īpatsvaru, vienlaicīgi 

palielinot skolēnu īpatsvaru, kuri uzrāda augstākos kompetenču līmeņus, nodrošinot visiem 

bērniem un jauniešiem kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī pieeju ārpus 

formālās izglītības nodarbībām 

Mērķis 2 Balstoties uz starptautiskajām tendencēm un darba tirgus prognozēm, veidot 

adaptēties un konkurētspējīgu vidējās profesionālās un augstākās izglītības sistēmu, 

orientējoties uz dabas un inženierzinātnēm augstākajā izglītībā un profesionālo pirmā līmeņa 

augstāko izglītību 

Mērķis 3 Attīstīt pieaugušo izglītību, veicinot produktivitātes pieaugumu un atbilstoši darba 

tirgus prasībām 

 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji 
 Jauniešu lasītprasmes (15.-16.g.v.) līmenis OECD PISA standartā – augstākie kompetenču 

līmeņi (5. un 6. līmenis) un zemākie kompetenču līmeņi (1. līmenis) 

 Skolu nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvars 18-24 gadus vecu iedzīvotāju vidū 

 Skolotāju kvalitātes vērtējums, balstoties uz TALIS sistēmu  

 Bērnu un jauniešu skaits, kas piedalās ārpus formālās izglītības  

 Izglītojamo īpatsvars vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības programmās pēc 

pamatizglītības ieguves 

 Absolventu (bakalauru un maģistru) bezdarba līmenis 18 mēnešus pēc absolvēšanas 

procentos no visu mācību iestāžu absolventu bezdarba līmeņa (%) (Boloņas ziņojuma dati) 

 Studējošo īpatsvars dabas un inženierzinātnēs (no kopējā studējošo skaita) 

 Augstskolu personāla publikāciju skaita (par pēdējiem septiņiem gadiem) pieaugums Web of 

Science un Scopus datubāzēs par 20%, salīdzinot ar 2014.gadu 

 Pieaugušo izglītībā iesaistīto personu īpatsvars 25-64 gadu vecumā 

 

Rīcības virziens „Cienīgs darbs” 

 

Mērķis 1 Samazināt nabadzības riskam pakļauto nodarbināto īpatsvaru no 9,5% 2011. gadā 

līdz 5% 2020. gadā 

Mērķis 2 Palielināt nodarbinātības īpatsvaru darbspējas vecuma iedzīvotājiem no 67% 

2011. gadā līdz 73% 2020. gadā 

 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji: 
 Nabadzības riska indekss strādājošiem 

 Tautsaimniecības nodarbināto mēn. vid. bruto darba samaksas pieaugums 

 Ekonomiskās spriedzes indekss, kas pēc kompleksiem kritērijiem mēra materiālo 

nenodrošinātību 

 Nodarbinātības īpatsvars vecuma grupā 20–64 gadi 

 Darbā iekārtojušos bezdarbnieku īpatsvars 6 mēnešu laikā pēc apmācību pabeigšanas 
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IZAUGSMI ATBALSTOŠAS TERITORIJAS 
 

Prioritātes mērķi 
 

Mērķis 1 Radīt līdzvērtīgākas darba iespējas un dzīves apstākļus visiem iedzīvotājiem, 

izmantojot teritoriju attīstības potenciālus un unikālos resursus 

Mērķis 2 Stiprināt Latvijas reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā 

Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu starptautisko lomu  

 

Prioritātes mērķu sasniegšanas rādītāji 
 Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos  

 Reģionālās iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju dispersija 

 Rīgas plānošanas reģiona iedzīvotāju īpatsvars no visiem valsts iedzīvotājiem gada 

sākumā 

 

Rīcības virziens „Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – 

teritoriju potenciāla izmantošana” 

 

Mērķis 1 Nodrošināt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu 

radīšanai ražojošā un pakalpojumu sektorā reģionos 

Mērķis 2 Veidot tādu pārrobežu sadarbības politiku, lai līdz 2020. gadam 20% uzņēmumiem 

pierobežā ir aktīva saimnieciskā darbība kaimiņvalstu tirgos 

Mērķis 3 Veidot tādu pašvaldību administratīvo struktūru, lai līdz 2020.gadam to finansiālās 

kapacitātes novērtējums autonomo funkciju veikšanai sasniegtu vismaz 45% (konjunktūras 

rādītājs) 

 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji: 

 Darba meklētāju īpatsvars statistiskajos reģionos ārpus Rīgas  

 Jaunradīto darbavietu skaits reģionos ārpus Rīgas 

 Uzkrāto nefinanšu investīciju apjoms uz 1 iedzīvotāju reģionos (LVL) 

 Tirgus sektora ekonomiski aktīvās vienības reģionos uz 1000 iedzīvotājiem 

 Komersantu, kuri darbojas kaimiņvalstu tirgos, skaita pieaugums pierobežā 

 Pašvaldību finansiālās kapacitātes novērtējums autonomo funkciju veikšanai 

 Iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetos uz vienu iedzīvotāju (LVL) 

 

Rīcības virziens „Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju 

un dzīves apstākļu radīšanai”   

 

Mērķis 1 Nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, panākot 2020.gadā labu 

braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 

centrus. 

Mērķis 2 Nodrošināt pakalpojumu pieejamību, atbilstoši demogrāfijas tendencēm un 

apdzīvojuma izmaiņām. 

Mērķis 3 Līdz 60% palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kas izmanto internetu saziņai ar valsts un 

pašvaldību institūcijām. 

 

 

 



Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. gadam  

sākotnējās redakcijas kopsavilkums 

   

 7 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji: 

 Samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts galveno autoceļu garums par 85% 

 Samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts reģionālo autoceļu ar melno segumu 

garums par 65% 

 Autoceļi ar melno segumu no reģionālajiem valsts autoceļiem 

 Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā 

 Pakalpojumu pieejamība (tiks sintezēts no nozaru rādītājiem) 

 Mājsaimniecību īpatsvars, kam pieejams internets 

 Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto informāciju valsts un pašvaldību institūciju mājas 

lapās, kas lejupielādē veidlapu formas un kas aizpildītās veidlapas nosūta institūcijām 

elektroniski  

 

 

Rīcības virziens „Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīgā 

apsaimniekošana” 

Mērķis 1 Saglabāt dabas kapitālu kā bāzi ilgtspējīgai ekonomiskajai izaugsmei un sekmēt tā 

ilgtspējīgu izmantošanu, mazinot dabas un cilvēka darbības radītos riskus vides kvalitātei 

Mērķis 2  Kultūras kapitāla resursu ilgtspējīga izmantošana 

 

Rīcības virziena sasniegšanas rādītāji: 

 Bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantotās platības  

 Apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars  

 Lauksaimniecības atbalsta maksājumu īpatsvars, kas novirzīts vides un dabas aizsardzības 

pasākumiem (% no visiem atbalsta maksājumiem) 

 Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (%) 

 Slāpekļa, fosfora savienojumu ieplūde virszemes ūdeņos  

 Lauku putnu indekss  

 Mežainums (mežu platība % no kopējās valsts teritorijas) 

 Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā uz 100 iedzīvotājiem 

 Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits uz 100 iedzīvotājiem 

 Ārvalstu tūristu, kas uzturas 4 un vairāk dienas, skaits 

 

 

Turpmākā rīcība 
 
NAP2020 sākotnējā redakcija ir pirmais solis NAP2020 apstiprināšanas procesā, kas iezīmēs 

tālāku šī plāna attīstību.  

 

Sabiedriskā apspriešana ilgst no 2012.gada 15. augusta līdz 15. septembrim.  

 

Komentārus un priekšlikumus lūdzams iesniegt līdz š.g. 15.septembrim, izmantojot saiti uz 

tiešsaistes formu (http://www.nap.lv/kā-es-varu-palīdzēt).    

 

Pēc sabiedriskās apspriešanas procesa noslēgšanās, Pārresoru koordinācijas centra eksperti 

kopīgi ar NAP2020 izstrādes vadības grupas pārstāvjiem rūpīgi analizēs visus iesniegtos 

priekšlikumus un komentārus un sagatavos NAP2020 gala redakciju, kuru iesniegs 

apstiprināšanai Ministru kabinetā.  

 

Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam, gala vārds par NAP2020 jāsaka Saeimai, 

kura pēc diskusijām parlamenta komisijās lems par tā apstiprināšanu un spēkā stāšanās 

kārtību. 

http://www.nap.lv/kā-es-varu-palīdzēt
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sākotnējās redakcijas kopsavilkums 
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Paldies par līdzdalību Latvijas nākotnes izveidē! 

www.nap.lv 

 

EKONOMIKAS 

IZRĀVIENS 

 Augstražīga un 
eksportspējīga ražošana un 

starptautiski 
konkurētspējīgi 

pakalpojumi 

Attīstīta pētniecība 
un inovācija 

Izcila 
uzņēmējdarbības 

vide 

Energoefektivitāte 
un enerģijas 

ražošana  

Cienīgs darbs 

Stabili pamati 
tautas ataudzei 

Cilvēku sadarbība un 
kultūra kā piederības 

Latvijai pamats 
 

Ekonomiskās aktivitātes 
veicināšana reģionos – 

teritoriju potenciāla 
izmantošana 

Pakalpojumu pieejamība 
līdzvērtīgāku dzīves un 

darba apstākļu radīšanai 

Dabas un kultūras 
kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana 

Kompetenču 
attīstība 

Vesels un 
darbspējīgs 

cilvēks 

TAUTAS 
SAIMNIECĪBAS 

IZAUGSME 

CILVĒKA 
DROŠUMSPĒJA 

IZAUGSMI 
ATBALSTOŠAS 
TERITORIJAS 


