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        līdz 2030. gadam 
   

 "Governments’ priorities are not really defined by white papers or words; but by the intensity of focus.”, 
Tony Blair

Roberts Ķīlis, 2017.22.02



Trešdaļa laika pagājusi….



Stratēģiskie virzieni

KULTŪRAS TELPAS ATTĪSTĪBA 
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI CILVĒKKAPITĀLĀ 
PARADIGMAS MAIŅA IZGLĪTĪBĀ 
INOVATĪVA UN EKOEFEKTĪVA EKONOMIKA
DABA KĀ NĀKOTNES KAPITĀLS 
TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 
INOVATĪVA PĀRVALDĪBA UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 

Visi veic korekcijas  un precizējumus
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Prioritāšu izvēles principi un savstarpējā mijiedarbība 
 

Veidojas spēcīga 
nācijas identitāte, 
kultūra, radošums. Visa pieejamā 

cilvēkkapitāla 
iesaiste. 
Produktivitātes 
celšana. 
Paradigmas 
maiņa izglītībā. 

Intelektuālais un 
radošais potenciāls 
pārvēršas 
ekonomiskos 
ieguvumos. 

Saglabāta bioloģiskā daudzveidība,  
inovatīvi izmantoti ekosistēmu 
pakalpojumi un atjaunojamie 
energoresursi. 
  

Vietas kapitāla izmantošana. 
Veidojas Latvijas kā “zaļas” 
valsts tēls. 
Rīga – Ziemeļeiropas 
metropole. 
 
 
 

Efektīva resursu 
pārvaldība. 
Jaunas pilsoniskās 
līdzdalības formas. 
Sabiedrība ar augstu 
pašapziņu. 
 
 

Pakalpojumu 
pieejamība. 
Sadarbības 
tīkli. 
Pilsētu-lauku 
mijiedarbība. 

Diemžēl iecerētai kapitālu konversijai netiek uzmanīgi sekots

?



2003 - 200EUR 2016 - 818 EUR 

Uz laiku

Tendence

Melnais Gulbis

?



Laika diskaunta likmes





Tēmu lielstraumēšana - (mainstreaming)





Īstermiņš 6-9 mēneši Vidējais termiņš 24-36 mēneši
• Demogrāfija, gan vairāk dzimstības un depopulācijas virzienos, tai 

skaitā aizbraukšana no valsts 

• Neizbēgamas izmaiņas izglītības inrastruktūrā vēl joprojām saglabā 
iespēju pāriet uz jaunu paradigmu, jo par visām tēmām tiek aktīvi 
diskutēts  

• Iespējams izglītība un kultūra ir visciešāk un fokusētāk virzītas tēmas; 
tāpat arī atjaunojama un drošā enerģija 

• Dabas kapitāla tēma tiek aktīvi celta, jautājumi ir par piedāvātiem 
kapitāla pārvaldības risinājumiem, piem tirgus instrumentu izmatošana 

• Izglītības- sociālā nevienlīdzība- sliktākas dzīves iespējas ir nesen 
aktualizēta tēma, bet rīcības instrumenti jau ir stratēģijā 

• Lielāka pilsoņu līdzdalība publiskajā pārvaldē ir notikusi bey zigzagiem 

• Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir palielinājusies



Citi un jauni uzsvari
• Ekonomikā lielā mērā citi uzsvari - masu radošumu pat 
īsti nepiemin. Tomēr laiks pienācis paskatīties vēlreiz uz 
inovācijas sadaļu it īpaši start-ups kontekstā - masu 
jauntrade ir par to. Tāpat Finmin un FDP var izvērtēt 
inovācijas esošos un stratēģijā minētos atbalsta rīkus. 

• Individuālo aktīvu (t.sk.vaučeru) pieeja visa mūža 
garumā - strukturālās nevienlīdzības samazināšanai 
izslēgta no apspriešanas; kaut gan “Skolas soma’ ir 
zināms kultūras vaučeris 

• Grūti prognozējama starptautiskā drošības un 
ekonomiskā mutuļošana-telpiskās perspektīvas ārējās un 
iekšējās drošības sadaļas



Līdz galam neatrisināts
• Attīstības centru vs lauki vs Rīga nākotnes veidols  un 

vienlaikus Latvijas kā teritorijas apdzīvotība un saistītā 
ekonomiskā aktivitāte



Kā pašlaik nav (bet iekļauts stratēģijā ir)
• ‘Inteliģentās saraušanās’ plāns 

• Sabiedrības novecošanas plāns- Vecāku cilvēku radošais darbīgais 
potencāls sistemātiskā veidā; Vidējā vecuma un vecāku cilvēku iesaiste 
tālāk un augstākajā izglītībā, arī vēlreiz 

• 5-10 gadu tendenču vai scenāriju izstrāde Latvijas būtiskajās jomās 
(piem. cīņa par talantiem, darba dažādība, IT plaisa) 

• Efektīva (ar ietekmi) sabiedriskā kontrole par stratēģijas izpildes gaitu 

• 2 nodaļu - ekonomikas un telpiskās attīstības revīzija vai tad artikulēta 
atbilde, kas no piedāvātajiem instrumentiem der/neder 



Plānošanas mentālā grāmatvedība

Patreizējie 
Ienākumi

Patreizējie 
Aktīvi

Nākotnes 
Ienākumi

5%

23%

5%

16%

38%

74%

14%

43%

Plan to work in retirement Are working in retirement

Plan to have property, savings or other 
income

Have savings or other income

What people think
will be their alternative income in retirement!

What is reality!
Alternative income of just retired pensioners.

54%
Have no alternative income, only pension

Plan to live on income from their own business Receive income from own business

Believe family will support them Receive support from their family

84%
Hope to have alternative income sources in pension

Income alternatives in pension:
Expectations of future pensioners vs. reality of just retired (Y60-62)



Norādes kļūda



Kāds tagad ir ‘latvietis’/e
• Samulsis pusmūža cilvēks ar labākais 2 bērniem, ar 

samērā īsu pat ‘garo horiznotu (-36 mēneši), bet 
pats/i saprot, ka dzīvos ilgi.  Ar lielu skaidrību, ka 
bērnus virs ūdens turēs viņu izglītība, vēl bez 
skaidras izpratnes, kas tuvākajos gados notiks ar 
viņa/s profesiju un vai būs jāmācās vēlreiz, 
neskaidrību cik ilgi strādās, gana mobils, sociāli 
noslāņojies. Ar joprojām zemu uzticību 
parlamentam un valdībai. Ar urdošu neziņu, kas ar 
pasauli un Latviju tālāk būs.  



tehnoloģiski izrāvieni - ietekme visu - sadzīvi, darbu, finanšu 
jomu, valsts pārvaldību 

izglītības un darba tirgus negatavība dramatiskām izmaiņām 
politiski- militārā nedrošība - ‘post”Nato vai ‘post EU” 

neesam ‘antifragile’ valsts - vajag sabiedrotos, tāpēc nākotnē 
noderētu VĒL tiešāka stratēģija un zināt pašiem/ām sev

Riski un neskaidrības



Papildus








