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Produktivitāte un 
ienākumi

galvenais konkurētspējas un 

izaugsmes nosacījums (cilvēkresursi, 

investīcijas, pārvaldības procesi, 

inovācija)
Sociālā uzticēšanās

svarīgākais sabiedrības resurss un 

attīstības dimensija kopienu, 

uzņēmēju un pārvaldības sadarbības 

veidošanai un demokrātijas 

īstenošanai

Vienlīdzīgas iespējas

sociālā taisnīguma pamatnosacījums

un viens no ienākumu nevienlīdzības

mazināšanas faktoriem (t.sk. publisko

pakalpojumu vienlīdzīga pieejamība

visā Latvijas teritorijā) attīstības

šķēršļu novēršanai.

SOCIĀLĀ UZTICĒŠANĀS

NAP2027 stratēģiskie mērķi



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 un inovācija
• Darbs un ienākumi
• Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

Kvalitatīva dzīves vide un 
teritoriju attīstība

• Daba un vide
• 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 

SOCIĀLĀ 
UZTICĒŠANĀS

STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI

Prioritātes Rīcības virzieniVADMOTĪVS

OPERACIONĀLĀ DAĻA

Paradumu 
maiņa –
ceļš uz 

attīstību! 



Produktivitātes dinamika un līmenis tautsaimniecības 
nozarēs



Finansējums 
pieaug, 
savukārt 
pārtikas 
ražošanas 
PIEVIENOTĀ 
VĒRTĪBA 
stagnē



Bioekonomikas stratēģijā noteikti mērķi:

1. Nodarbinātības veicināšana un saglabāšana
bioekonomikas nozarēs līdz 128 tūkst. nodarbināto;

2. Bioekonomikas produktu pievienotās vērtības
palielināšana vismaz līdz 3,8 miljardiem EUR 2030. gadā;

3. Bioekonomikas eksporta produkcijas vērtības
palielināšana vismaz līdz 9 miljardiem EUR 2030. gadā.

lai nākotnē ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu sasniegtu
vismaz EUR 1500 ieņēmumus no hektāra un nodarbinātība
veidotu vismaz 40 darba stundas uz 1 ha gadā



Politikas plānošanas dokumenti bioekonomikas ieviešanai:

• Latvijas lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadam

• Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014.– 2020 gadam

• Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015. –
2020.gadam

• Akvakultūras daudzgadu stratēģiskās pamatnostādnes 2014.-
2020.gadam



Dabas kapitāla apsaimniekošanas izvēles

• Dabas kapitāla efektīvāka un  / vai intensīvāka izmantošana  -
LIZ zemes, meža zemes, ūdens resursi un zemes dzīļu resursi 
augstākas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai

• Taisnīgas kompensācijas dabas vērtību saglabāšanai un 
samērīgi pasākumi klimata mērķu sasniegšanai versus lauku 
telpas apdzīvotība un nodarbinātības saglabāšana



Latvija 2030

• Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (%)

• SEG emisijas gadā (Kioto protokols)

• ĪADT platības īpatsvars (%)

• Lauku putnu indekss (1999=100)

• Bioloģiskajā lauksaimniecībā 
izmantotās platības (% no LIZ)

• Mežainums (%)

• Slāpekļa / fosfora savienojumu 
ieplūde virszemes saldūdens 
objektos (tonnas gadā)

• Dabas resursu izmantošanas 
produktivitāte (EUR/t)

NAP 2027

• Kopējo SEG emisiju intensitāte pret 
IKP

• CO2 piesaiste un SEG emisiju 
attiecība noteiktās ZIZIMM sektora 
zemes uzskaites kategorijās

• Gaisa piesārņojuma % samazinājums

• Augstai un labai ekoloģiskai kvalitātei 
atbilstošu ūdensobjektu īpatsvars (%)

• Sadzīves atkritumu pārstrādes 
līmenis (%)

• Labvēlīgā aizsardzības stāvoklī 
aizsargājamo biotopu īpatsvars (%)

• Lauku un meža putnu indekss 



Ar atbildību par Latvijas nākotni!

Priekšlikumiem: NAP2027@pkc.mk.gov.lv

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

@Lvnakotne

mailto:NAP2027@pkc.mk.gov.lv
http://www.pkc.gov.lv/nap2027

