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Latvijas izaicinājumi 
globalizācijas laikmetā

Foto: PKC https://ec.europa.eu/europeaid/fighting-desertification-chiles-
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Dienaskārtība2030- galvenie notikumi
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17 IAM un 169 apakšmērķu 
sasaiste ar Latvijas politikas 
plānošanu

Attēla avots: UNESCO LNK 4

http://www.unesco.lv/


Latvijas artava ilgtspējīgas 
attīstības veidošanā

Foto: Saeimas prese dienests 5

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības 

komisija     Foto: Saeima



Starptautiskās iniciatīvas un 
sadarbības tīkli
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ES vadoša loma ANO Dienaskārtības 

2030 apstiprināšanā 

ES dalībvalstu kopīgs viedoklis ANO 

Komisijas paziņojums 2016 XI 

Jāuzsāk «pārdomu process», lai 

izstrādātu ilgtermiņa redzējumu 

laikposmam pēc 2020. gada

• Jāizveido daudzpusēju ieinteresēto 

personu platforma

• Regulāri ziņojumi par ES sekmēm 

Dalībvalstis Vispārējo lietu 

padomē 2017 VI

Aicinās EK konkretizēt, kā tā veiks 

plānošanu atbilstoši IAM

Ar lepnumu varu sacīt, ka ES 
no paša sākuma bija stingri 
apņēmusies sasniegt 
vērienīgu rezultātu un 
pieņemt vispārēju 
dienaskārtību, kas vienlīdz 
piemērota bagātām un 
nabadzīgām valstīm, 
integrējot tajā ilgtspējības 
ekonomiskās, sociālās un 
vides dimensijas. 

Komisijas priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Franss Timmermanss

https://ec.europa.eu/commission/com
missioners/2014-2019/timmermans_en 7

IAM Eiropas Savienības līmenī -
zināmais



1. Izaugsmes ātrums, Eiropas attīstības 
modelis un attīstības resursi ņemot vērā 
ārējos apstākļus, piem. BREXIT 

2. Kāda būs Eiropas Savienības Dalībvalstu 
vienošanās par prioritāšu noteikšanu pēc 
2020? 

3. Vai un kādā veidā tiks izveidota sasaiste 
ar Eiropas daudzgadu budžetu?

4. Paredzamās izmaiņas pārvaldībā un 
tiesiskajā regulējumā? 
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IAM Eiropas Savienības līmenī -
nezināmais

?



IAM - nacionālajā līmenī

ANO

"Mēs aicinām visas dalībvalstis pēc 
iespējas drīz spert praktiskus un 
ambiciozus soļus šī dokumenta 
īstenošanā." 

«Dienaskārtības 2030» 78. paragrāfs
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Latvijas pieeja IAM ieviešanai

“Latvijā svarīgs ir ieviešanas princips –
Latvija tai aktuālus ilgtspējīgas attīstības mērķus 
iekļaus esošajā plānošanas sistēmā un valsts 
politikas mērķos, ievērojot to īstenošanai 
pieejamo fiskālo telpu.”

Pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu
«Ilgtspējīgas Eiropas nākotnes nodrošināšanai»
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IAM «kartējums»
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PAMATNOSTĀDNES

Kā IAM iekļaus Latvijas politikas 
plānošanā?

Plāns
Plāns

Plāns

IAM

IAM

IAM

NAP2021+NAP2020

LATVIJA 2030



Nozaru politikas starpposmu izvērtējumi 
2017. gadā

Vides politikas pamatnostādnes 01.07.2017.

Transporta attīstības pamatnostādnes 01.07.2017.

Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 01.07.2017.

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.–2019.

01.07.2017.

Izglītības attīstības pamatnostādnes 30.09.2017.

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes      01.10.2017.

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 01.11.2017.

Lauku attīstības programma – ikgadējais ziņojums    
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Nākamie soļi

Līdz 2017 XII 

NAP2020 un Latvija 2030 starpposma ziņojums, kas 
ietver rekomendācijas politikas izmaiņām 2021+, ņemot 
vērā aktuālos IAM

2017-2018 

Ministrijas, vērtējot to politikas ņem vērā aktuālos IAM

Valdība aktīvi piedalās lēmumu pieņemšanā ES līmenī –
atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības prioritātēm

2018 VII

PKC sagatavo Latvijas IAM ziņojumu ANO (Nacionālo 
brīvprātīgo ziņojumu par Dienaskārtība 2030 ieviešanu), 
balstoties uz NAP2020 starpposma ziņojumu
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Nacionālie ziņojumi par 
Dienaskārtības 2030 ieviešanu

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&typ
e=30022&nr=387&menu=3170

1
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Piemērs

Kā IAM īstenojas praksē?

IAM 7. mērķis – Atjaunojamā enerģija

NAP2020 mērķis

Politikas nozares

Lēmumi šodien

NĪ nodoklis – vai iekļaut energoefektivitātes komponenti

Maksa par fosilās enerģijas izmantošanu …
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Enerģētika

Nodokļu politika

Ārējā ekonomiskā politika

Rūpniecība

Inovāciju attīstība

Saistītās nozares

Reģionālā politika

Vides politika



Ar atbildību par Latvijas nākotni!

www.pkc.gov.lv

@NAP2020 

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

