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NAP attīstības plānošanas hierarhijā

Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija
«Latvija 2030»

Nacionālais attīstības plāns

Valdības
deklarācija
un Valdības
rīcības plāns

Nozaru
politikas
plānošanas
dokumenti

Reģionu un
novadu
attīstības
plānošanas
dokumenti

Saeimas konceptuālais
dokuments «Latvijas
izaugsmes modelis. Cilvēks
pirmajā vietā.»

«ES 2020» stratēģija +?
ANO Dienaskārtība 2030 IAM

KAS ir
NAP(2027)?

POLITISKA UN OPERACIONĀLA STRATĒĢIJA –
GALVENĀS IZVĒLES
VALSTS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA UN VIRSMĒRĶIS

PRIORITĀTES – STRATĒĢISKIE MĒRĶI

KUR vēlamies
NOKĻŪT?

KĀ to SASNIEGT?

RĪCĪBAS VIRZIENI/ UZDEVUMI KATRĀ PRIORITĀTĒ
SASNIEDZAMIE RĪCĪBAS VIRZIENU/ POLITIKU
REZULTĀTI

INDIKATĪVIE FINANŠU IEGULDĪJUMI/ LIELIE PROJEKTI
AR KPI/ ATDEVE/ TĪRĀ IETEKME UZ POLITIKU
REZULTĀTIEM
ATBILDĪGĀS INSTITŪCIJAS
ĪSTENOŠANAS, UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS
PROCESS

Domāšanas matrica: NO NĀKOTNES

2020

2021

Galvenie pārmaiņu līdzekļi
(atslēgas punkti)

2024

Galvenās nepieciešamās
izšķiršanās (sāpju punkti)

2027

KĀDA IR
VĒLAMĀ
NĀKOTNE?

KĀPĒC
SVARĪGI TO
SASNIEGT?

NAP2027 izstrādes process

NAP2027fundamentālie
pārmaiņu virzieni un
stratēģiskie mērķi

NAP2027 Vīzija – fundamentālo pārmaiņu virzieni

Vienlīdzīgas
tiesības
•

Pamata tiesību
īstenošana caur valsts
sniegtajiem
pakalpojumiem un
vienlīdzīgām iespējām

Dzīves
kvalitāte
•

Labklājības un
ikviena attīstības
iespēju pieaugums

Zināšanu
sabiedrība
•

Virziens pārmaiņām
izglītībā un zinātnē,
pilsoniskajā apziņā,
mediju telpā un
tautsaimniecībā

Atbildīga
Latvija
•

Atbilde klimata un
demogrāfisko
tendenču
apdraudējumiem
šodien un tālākā
nākotnē

Spriedzes punkti/izvēles

Atbalsts produktivitātē balstītai
darbībai vs. atbalsts visiem

#

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

#

Zemo izmaksu konkurētspēja vs.
zināšanās balstīta konkurētspēja

#

Dabas aizsardzība kompromisā ar dabas
resursu saprātīgu apsaimniekošanu

#

Vietējā darbaspēka pārkvalificēšana &
remigrācija vs. darbaspēka imigrācija

#

Klimata mērķu sasniegšana vs. šo
pasākumu ietekme uz izmaksām un
konkurētspēju

#

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

#

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

#

NAP2027 stratēģiskie mērķi

Produktivitāte un
ienākumi
galvenais
konkurētspējas
un
izaugsmes nosacījums (cilvēkresursi,
investīcijas,
pārvaldības
procesi,
inovācija)

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
Reģionālā attīstība
LR Saeimas 21.11.2019. lēmums
uzdod
MK
NAP2027
noteikt
ceturto stratēģisko mērķi

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

NAP2027 IETVARS

OPERACIONĀLĀ DAĻA

VĪZIJAS DAĻA

VADMOTĪVS

STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

Prioritātes

Rīcības virzieni

Stipras ģimenes, veseli un aktīvi
cilvēki

Kvalitatīva dzīves vide un
teritoriju attīstība

• Uz cilvēku centrēta veselības
aprūpe
• Psiholoģiskā un emocionālā
labklājība
• Stipras ģimenes paaudzēs
• Sociālā iekļaušana

•
•
•
•

Zināšanas un prasmes personības
un valsts izaugsmei

Kultūra un sports aktīvai un
pilnvērtīgai dzīvei

• Zinātne sabiedrības attīstībai,
tautsaimniecības izaugsmei un
drošībai
• Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša
izglītība

• Cilvēku līdzdalība kultūras un
sporta aktivitātēs
• Kultūras un sporta devums
ilgtspējīgai sabiedrībai

Uzņēmumu konkurētspēja un
materiālā labklājība

Vienota, droša un atvērta
sabiedrība

• Produktivitāte un inovācija
• Darbs un ienākumi
• Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

• Saliedētība
• Tiesiskums un pārvaldība
• Drošība

Daba un vide
Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi
Līdzsvarota reģionālā attīstība
Mājokļi

7. oktobris - 25. novembris

NAP2027 apspriešana: tikšanās, diskusijas
• NAP2027 pirmās redakcijas, prioritāšu
un atsevišķu nozaru (zinātnes, augstākās izglītības,
bioekonomikas, transporta u.c.) izskatīšana Saeimas
Illgtspējīgas attīstības komisijas sēdēs – ik nedēļu
kopš 04.09.,
un citās Saeimas komisijās
• Septembrī – novembrī dalība vairāk nekā 25
dažādu organizāciju sanāksmēs un forumos par
NAP2027 saturu

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē Ķekavā, 11.10.2019.

Biznesa žurnāla "Kapitāls" Diskusiju klubā, 14.10.2019.

Saeimas IAK sēde

LDDK padomes sēdē, 23.09.2019.
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Zināt

Rezultāts – projektu un
pasākumu ranžējums
atbilstoši to
efektivitātei un atdevei

Lemt

Rezultāts – pilnīga
informācija par
plānotajiem
pasākumiem un
projektiem

Prioritizēt

NAP2027 sasaiste ar finanšu resursiem

Rezultāts – NAP2027
finanšu pielikums ar
nākamajā periodā
indikatīvi
atbalstāmajiem
projektiem

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
Rezultātā 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

Ministriju iesniegtie investīciju projekti NAP2027 uzdevumu īstenošanai
Ministrija
Ārlietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Veselības ministrija
Zemkopības ministrija
KOPĀ

Projekti, skaits
13
38
14
127
75
31
48
68
16

Summa, milj. EUR
18,9
6543
963
865
5031
1375
2700
9706
548

38

3774
5572
4416

57
34
576

41 738
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NAP2027 investīciju projektu izvērtēšanas kritēriji
•

Tautsaimniecībai tiek piesaistītas
jaunas privātās investīcijas
(vietējās vai ārvalstu)

•

•

Sekmē jaunu produktu,
pakalpojumu vai tehnoloģiju
ieviešanu

•

Mazina materiālo nenodrošinātību

•
•

•

Veicina vidēji augsto un augsto
tehnoloģiju nozaru attīstību

•

Kāpina Latvijas eksporta
ieņēmumus, t.sk. apgūst jaunus
tirgus

•

Veicina visa veida resursu efektīvu
izmantošanu

•

Veicina strādājošo konkurētspēju
un darba produktivitāti

Pozitīvi ietekmē darba vides kvalitāti, uzlabo
darbu tirgus pieejamību un
veicina nodarbinātību

•

Veicina sabiedriskā
labuma darbību

•

Sekmē politisko
uzticēšanos

Samazina sociālekonomiskās atšķirības
starp dažādām valsts teritorijām

•

Sekmē sabiedrības
tiesiskuma apziņu

Sekmē veselības, izglītības un sociālo
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

•

Vairo sabiedrības drošību

•

Veicina pašorganizēšanās
prasmes, pilsonisku
rīcību

•

Sekmē iedzīvotāju
savstarpējo uzticēšanos

•

Atbalsta īpaši atbalstāmās sabiedrības
grupas

•

Uzlabo iedzīvotāju psiholoģisko un
emocionālo noturīgumu vai sekmē ģimenes
un darba dzīves savienošanu

•

Novērš vai mazina vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņojumu

•

Pozitīva ietekme uz saistītajām nozarēm

•

Investīciju atdeve (t.sk. citās politikas jomās) vai tiešu/netiešu ienākumu no nodokļiem vai nodevām 15

Turpmākie soļi

Nākamie darbi NAP2027 izstrādes procesā

No 2020. g. februāra

2020. g. janvāris

2019. g. decembris
Ministriju iesniegto investīciju
pieprasījumu projektu izvērtēšana
NAP2027 gala redakcijas sagatavošana,
ņemot vērā, sabiedriskās apspriešanas
rezultātus, SIVN

NAP2027 gala redakcijas izskatīšana
NTSP, NAP padomē, Attīstības
komitejā, MK, Saeimā

Sadarbībā ar FM un nozaru
ministrijām NAP2027 prioritāšu un
investīciju vajadzību pārnešana ES
fondu plānošanas dokumentos, valsts
budžeta prioritātēs

Par Eiropas Savienības jaunajām iniciatīvām

EK jaunā izaugsmes stratēģija “Eiropas zaļais kurss”
2020.g. janvārī

•Taisnīgas pārkārtošanās fonds
•Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns
2020.g.martā

•ES rūpniecības stratēģija
•Stratēģija “No lauka līdz galdam”
•ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija
2030. gadam
2020.gadā

•Jauna ES klimatadaptācijas stratēģija
•Nozaru viedas integrācijas stratēģija
•Atkrastes vēja enerģijas stratēģija
•Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģija
•Atjaunināta ilgtspējīga finansējuma stratēģija

2019.g. 11.decembrī publiskotā Eiropas zalā kursa 1.ceļakarte
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
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Par Eiropas virzītiem mērķiem un to rādītājiem
2019.gada decembrī
•EK: jaunā izaugsmes stratēģija “Eiropas zaļais kurss”
•EP: diskusija par izaugsmes stratēģiju
2020.gada
februārī - Padomes ieteikumi valstij, t.sk. pielikums ar Latvijai
nozīmīgo IAM rādītāju vērtībām

martā - Eiropas padome nosaka ekonomikas prioritātes
aprīlī - Valstis iekļauj IAM Nacionālajās reformu programmās
maijā – jūnijā: Dialogs par Padomes ieteikumu projektu
jūnijā – Eiropas padome atbalsta Padomes ieteikumus
oktobrī - Eiropas parlamenta rezolūcija par Eiropas pusgadu

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-autumn-package_en
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NAP2027 ieviešana nozaru politikās

Pamatnostādnes
2021 - 2027

2014 - 2020

42

23
iniciatīvas

20

NAP 2027
PRIORITĀTES

Pamatnostādņu sasaiste ar NAP2027 (1)
1. Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes

Stipras ģimenes, veseli un
aktīvi cilvēki

2. Sabiedrības veselības pamatnostādnes
3. Sporta politikas pamatnostādnes
4. Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes
5. Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes
1. Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes

Zināšanas un prasmes
personības un valsts
izaugsmei

Uzņēmumu
konkurētspēja un
materiālā labklājība

2. Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes

3. Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes
4. Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes
1. Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes
2. Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes
3. Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes
4. Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes
5. Digitālās transformācijas pamatnostādnes
6. Reģionālās politikas pamatnostādnes
7. Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes
8. Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes

NAP 2027
PRIORITĀTES

Pamatnostādņu sasaiste ar NAP2027 (2)

Kvalitatīva dzīves
vide un teritoriju
attīstība

Kultūra un sports
aktīvai un
pilnvērtīgai dzīvei

1. Mājokļu pieejamības pamatnostādnes
2. Transporta attīstības pamatnostādnes
3. Digitālās transformācijas pamatnostādnes
4. Reģionālās politikas pamatnostādnes
5. Vides politikas pamatnostādnes
6. Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes
1. Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes
2. Sabiedrības veselības pamatnostādnes
3. Sporta politikas pamatnostādnes
1. Saliedētas sabiedrības politikas pamatnostādnes
2. Digitālās transformācijas pamatnostādnes

Vienota,
droša un atvērta
sabiedrība

3. Valsts valodas politikas pamatnostādnes

4. Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes
5. Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes
6. Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes
7. Ieslodzīto un probācijas klientu resocializācijas politikas
pamatnostādnes

NAP2027 uzraudzība un novērtēšana

Būtiska 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, izmaiņām
rīcībpolitikās vai nepieciešamu resursu pārdali.

Ar atbildību par Latvijas nākotni!
Papildu informācija: www.pkc.gov.lv/nap2027

pkc@pkc.mk.gov.lv
@LVnakotne

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

NAP2027 vadmotīvs
Testējām

Paradumu
maiņa – ceļš
uz attīstību!

Pastāvēs, kas
pārvērtīsies
(Rainis)

Pārmaiņas un
iespējas
ikvienam
Latvijā

Ieguldījumi
cilvēkā –
panākumi
valstij!

Ieguldījumi
cilvēkā –
panākumi
valstij

Stiprs cilvēks
stiprā Latvijā

Augšu es –
augs valsts!

Izvēles

?

Pastāvēs,
kas
pārvērtīsies
(Rainis)

Ticu sev un
ticu Latvijai

Paradumu maiņa – ceļš uz attīstību!

Latvijas iedzīvotāju nozīmīgākās pārmaiņu gaidas
Kvalitatīvā socioloģiskā pētījuma (6 fokusgrupu diskusiju) rezultāti

nevienlīdzības un noslāņošanās mazināšana

1

taisnīga, ātra, uzticama tiesu sistēma

2

5
6

3

efektīva, samērīga nodokļu sistēma

4

izglītības un veselības aprūpes sistēmu reforma
emigrācijas mazināšana
plaisas mazināšana starp sabiedrību un pārvaldi

Produktivitātes dinamika un līmenis tautsaimniecības
nozarēs

Pievienotā vērtība reģionos

Pievienotā vērtība
EUR tūkst.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rīgas reģions

5,115,374

5,776,825

6,099,777

6,325,290

6,670,378

Pierīgas reģions

1,046,066

1,287,560

1,410,936

1,496,053

Vidzemes reģions

341,385

375,104

404,323

Kurzemes reģions

750,495

821,449

Zemgales reģions

428,967

Latgales reģions

391,104

Avots: CSP, PKC aprēķins

2017

CAGR
2011-2017

Īpatsvars

6,979,908

7,283,270

5.2%

62.5%

1,579,359

1,728,643

1,869,596

8.6%

16.0%

455,973

463,477

488,765

534,665

6.6%

4.6%

746,534

773,866

805,880

839,652

886,513

2.4%

7.6%

496,505

539,134

568,176

580,749

610,239

637,930

5.8%

5.5%

438,611

416,401

457,317

424,994

429,507

450,318

2.0%

3.9%

