
PAR NAP2027 IZSTRĀDI

Rīgā, 23.09.2019



POLITISKA UN OPERACIONĀLA STRATĒĢIJA –
GALVENĀS IZVĒLES 

VALSTS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA UN VIRSMĒRĶIS

PRIORITĀTES – STRATĒĢISKIE MĒRĶI

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  

KAS ir NAP(2027)? 

KUR vēlamies NOKĻŪT?

KĀ to SASNIEGT?



NAP izstrādes laika skala1

PKC sadarbībā ar ekspertiem 
sagatavo NAP2020 vidusposma 
izvērtējumu (Saeimā 22.02.2018)

Līdz 2018. g. sākumam 

PKC sagatavo un iesniedz 
izskatīšanai NAP padomē, Ministru 
kabinetā Informatīvo ziņojumu 
par NAP2027 "kodolu" -
stratēģiskiem mērķiem un 
prioritātēm

Līdz 2018. g. beigām

NAP2027 "kodola" sabiedriskā 
apspriešana

Diskusijas AK, NAP padomē, 
kodola izmaiņas

2019. g. janvāris-aprīlis

NAP "kodola" ziņojums

Secinājumi par 
problēmu 
cēloņiem

Pieejamo 
pētījumu 
analīze 

Latvija 2030

prioritātes



NAP izstrādes laika skala2

Darba grupas 
detalizē prioritāšu 
virzienus, ietveramos 
uzdevumus un 
indikatorus

2019. g. maijs -
jūlijs 

PKC konsolidē DG 
rezultātus, iesniedz 
Attīstības komitejā 
un NAP padomē 
NAP2027 1. 
redakcijas projektu

Līdz 2019. g. 
septembrim

NAP 1. redakcijas 
sabiedriskā 
apspriešana un 

stratēģiskās 
ietekmes uz vidi 
novērtējums (SIVN)

Darbs Saeimas IAK

2019. g. oktobris

PKC, ņemot vērā 
SIVN un publiskās 
apspriešanas 
rezultātus, sagatavo 
un iesniedz Attīstības 
komitejā, NAP 
padomē un Ministru 
kabinetā NAP2027 
2.redakciju

2019. g. novembris

Saeima izskata 
Nacionālo attīstības 
plānu 2021.-2027. 
gadam

Līdz 2019. g. 
beigām

Visā procesā – konsultācijas ar
NVO, nozaru ekspertiem,
zinātniekiem, citām ieinteresētajām
pusēm, iespējas iepazīties un
komentēt sagatavotos materiālus



NAP2027 dokumenta struktūra

Ievads

Apraksta dokumenta sagatavošanu, vietu plānošanas sistēmā 

Vīzija

Apraksta vadmotīvu un vīziju par Latviju 2027. gadā, galvenās fundamentālās pārmaiņas 

Ietvars

Apraksta operacionālās daļas struktūru

Stratēģiskie mērķi

Apraksta stratēģiskos mērķus, makro līmeņa rādītājus

Prioritātes un rīcības virzieni

Apraksta prioritātes pamatojumu, rīcība virziena pamatojumu (politikas rezultātu), definē rīcība virziena 
indikatorus, definē rīcības virziena uzdevumus, identificē atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas, galvenos 
finanšu avotu (vispārējās valdības budžeta līdzekļus, t.sk. ES fondi  2021-2027,  ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekļi u.c.)

Telpiskā plānošana

Latvija 2030 telpiskās perspektīvas specifikācija

Ieviešana, uzraudzība, finansēšana

Apraksta kārtību par dokumenta ieviešanu, uzraudzību, finansēšanu un izmaiņu veikšanas kārtību

Pielikums

Prioritāšu un rīcības virzienu pamatojuma dokumenti, norāde uz problēmu un secinājumu avotiem un 
pamatojumiem

O
p

e
r
a
c
io

n
ā
lā

 d
a
ļa

V
īz

ij
a
s
 d

a
ļa



NAP2027- fundamentālās pārmaiņas un 
stratēģiskie mērķi



FUNDAMENTĀLĀS PĀRMAIŅAS 

✓ Iekļaujoša sabiedrība kā priekšnoteikums iespēju vienlīdzībai, saliedētības un 
uzticēšanās vairošanai, paradigmas maiņa pārvaldības procesos

✓Klimata pārmaiņu politikas un aprites ekonomikas radīto iespēju izmantošana dažādās 
nozarēs

✓ Izglītības, zinātnes un kultūras virzošā loma nākotnes sabiedrības un ekonomikas 
izaugsmei un pārejā no darbaspēka izmaksu priekšrocībām uz zināšanu priekšrocībām

✓ Ienākumu pārdale un motivatori reģionālās un ienākumu nevienlīdzības mazināšanai

✓Sabiedrības uzticēšanās tiesiskumam – ātrai un taisnīgai tiesībaizsardzības sistēmai



NAP2027 STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

galvenais konkurētspējas un izaugsmes nosacījums 

(cilvēkresursi, investīcijas, pārvaldības procesi, 

inovācija)

sociālā taisnīguma pamatnosacījums un viens no 

ienākumu nevienlīdzības mazināšanas faktoriem (t.sk. 

publisko pakalpojumu vienlīdzīga pieejamība visā 

Latvijas teritorijā) attīstības šķēršļu novēršanai

svarīgākais sabiedrības resurss un attīstības dimensija 

kopienu, uzņēmēju un pārvaldības sadarbības 

veidošanai un demokrātijas īstenošanai

PRODUKTIVITĀTE UN 
IENĀKUMI

VIENLĪDZĪGAS 
IESPĒJAS

SOCIĀLĀ UZTICĒŠANĀS  



GRUPU DISKUSIJAS  

POLITIĶI, 
DABAS 

ZINĀTNES

• Produktivitāte, konkurētspēja

• Sadarbība (visās jomās: starpnozaru, zinātnieks-uzņēmējs, lauki-pilsēta, ekonomiski aktīvs – neaktīvs, iedzīvotāju saliedētība, valsts konkurētspēja)

• Jaunieši un izglītība 

• Inovācija

• Ātra un  taisnīga tiesa

• Noticēt Latvijai

SOCIĀLO UN 
SABIEDRISKO 

ZINĀTŅU 

• Valstiskums kā vērtība – «Neizmanīt  sevi sīknaudā»

• Valsts pazaudēšana – cilvēku aizbraukšana, latviskuma izzušana, nekritiska pakļaušanās/sekošana ārējiem partneriem – ES, ASV , NATO

• Sabiedrība vispirms sagaida izmaiņas sistēmā; nesaskata savas līdzdalības iespējas; neizprot/netic savu paradumu maiņas nozīmīgumam, vispirms 
jāiezīmē sistēmiskais rāmis – «kāpēc Jūs gribat, lai mainās cilvēks?»

• Izteikta plaisa, pretnostatījums - dalījums «Mēs (iedzīvotājs) – viņi (vara)» 

FOKUSA 
GRUPAS

• Nevienlīdzība, noslāņošanās, netaisnīgums 

• Ģimenes lomas maiņa – tradicionālo ģimenes funkciju nepildīšana, savstarpējo saišu iziršana, atsvešināšanas, emocionālā nestabilitāte

• Ienākumu pārdale 

• Investīcijas cilvēkos

• Nodokļu sistēmas izmaiņas – reāla progresivitāte, uzņēmējdarbību veicinoša

• Izglītības kvalitāte – skolotāju trūkums un novecošanās 

• Medicīnas un sociālo pakalpojumu pieejamība



Kultūra un sports aktīvai un 
pilnvērtīgai dzīveia

• 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



NAP2027 sasaiste ar finanšu resursiem

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

Sociāli ekonomiskā novērtējuma rezultātā katram pasākumam un 
projektam tiek veikts novērtējums projektu salīdzināšanai 

Projektu un pasākumu atlase

Ņemot vērā projektu ranžējumu efektivitātes skalā, projekti tiek 
kartēti atbilstoši finansējuma avotiem, to apmēram un citiem 
ierobežojumiem

Iegūtais rezultāts tiek integrēts NAP2027 struktūrā – atbilstošajos 
uzdevumos, rīcības virzienos un prioritātēs
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Rezultāts – pilnīga 
informācija par 

plānotajiem pasākumiem 
un projektiem 

Rezultāts – projektu un 
pasākumu ranžējums 

atbilstoši to efektivitātei 
un atdevei

Rezultāts – NAP2027 
finanšu pielikums ar 
nākamajā periodā 

indikatīvi atbalstāmajiem 
projektiem



NAP2027 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana

PKC mājaslapā www.pkc.gov.lv NAP2027 1. redakcijas apspriešanas rīkā varēs izteikt 
viedokli un sniegt priekšlikumus par:

• visu NAP2027. 1. redakciju,

• stratēģiskajiem mērķiem,

• prioritātēm, to rīcības virzieniem un uzdevumiem.

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


Ar atbildību par Latvijas nākotni!

www.pkc.gov.lv/nap2027
@Lvnakotne

NAP2027@pkc.mk.gov.lv


