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KAS ir 
NAP(2027)?

KUR vēlamies 
NOKĻŪT?

KĀ to SASNIEGT?

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  



KĀDA IR 
VĒLAMĀ 

NĀKOTNE?

2027

KĀPĒC 
SVARĪGI TO 
SASNIEGT?

202420212020

Galvenās nepieciešamās 
izšķiršanās (sāpju punkti)

Galvenie pārmaiņu līdzekļi 
(atslēgas punkti)

Domāšanas matrica: NO NĀKOTNES 



NAP2027 IETVARS/AVOTS

PUBLISKIE 
IEGULDĪJUMI 

(VB) 

ES DAUDZGADU 
BUDŽETS 

2021.-2027. 
(MFF)

Globālās attīstības 
tendences

• uzticēšanās krīze/ polarizācija
• sabiedrības novecošanās
• migrācija un urbanizācija
• ceturtā industriālā revolūcija
/nākotnes darba tirgus izmaiņas
• klimata pārmaiņas
• uzņēmumu integrācija globālajās
vērtību ķēdēs

Dienaskārtība 2030

ar 17 ilgtspējīgas attīstības
mērķiem (IAM) un 169
apakšmērķiem

Latvija 2030

mērķu aktualitāte

NAP2020

un nozaru politiku
vidusposma izvērtējumi

Tika definēts ņemot vērā



Pievienotā vērtība reģionos
Izaugsme un konverģence? 

Pievienotā vērtība 
EUR tūkst. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CAGR 
2011-2017 Īpatsvars

Rīgas reģions 5,115,374 5,776,825 6,099,777 6,325,290 6,670,378 6,979,908 7,283,270 5.2% 62.5%

Pierīgas reģions 1,046,066 1,287,560 1,410,936 1,496,053 1,579,359 1,728,643 1,869,596 8.6% 16.0%

Vidzemes reģions 341,385 375,104 404,323 455,973 463,477 488,765 534,665 6.6% 4.6%

Kurzemes reģions 750,495 821,449 746,534 773,866 805,880 839,652 886,513 2.4% 7.6%

Zemgales reģions 428,967 496,505 539,134 568,176 580,749 610,239 637,930 5.8% 5.5%

Latgales reģions 391,104 438,611 416,401 457,317 424,994 429,507 450,318 2.0% 3.9%

Avots: CSP, PKC aprēķins



Iespējas netiek pilnībā izmantotas

DESI indekss, Latvija



Labākie 
infrastruktūras 
pieejamības 
ziņā

Vājākie digitālo 
tehnoloģiju 
lietošanā



NAP2027-
vadmotīvs un
stratēģiskie mērķi



NAP2027 vadmotīvs

Paradumu maiņa – ceļš uz attīstību!

Attēlu avots: LIAA



Reģionālā attīstība

Produktivitāte un 
ienākumi

ir galvenais konkurētspējas un

izaugsmes nosacījums (investīcijas,

inovācija, augstas pievienotās

vērtības produktu radīšana, eksports,

cilvēkresursi, pārvaldības procesi).

Vienlīdzīgas iespējas

Sociālā uzticēšanās

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

NAP2027 stratēģiskie mērķi

ir pamats valsts ilgtermiņa
līdzsvarotai izaugsmei. Panāksim
reģionu sociālekonomisko atšķirību
mazināšanos, radot apstākļus jaunu
darbavietu un pakalpojumu izveidei,
veicinot katram reģionam raksturīgo
specializāciju, kompetences un
izmantojot to raksturīgos resursus.

ir svarīgākais sociālā taisnīguma
elements ienākumu nevienlīdzības
mazināšanai, lai ikvienam būtu
līdzvērtīgas iespējas saņemt labu izglītību
un kvalitatīvu veselības aprūpi, strādāt
cienīgu darbu atbilstoši savām spējām un
vēlmēm, augt un dzīvot drošā vidē un būt
sociāli aizsargātam



PRODUKTIVITĀTE:
NAP2027 prioritātes, 
rīcības virzieni, 
uzdevumi,
investīciju pasākumi



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, inovācija un 
eksports

• Darbs un ienākumi
• Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

Kvalitatīva dzīves vide un 
teritoriju attīstība

• Daba un vide – «Zaļais kurss»
• 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 

STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI

Prioritātes Rīcības virzieniVADMOTĪVS

VĪZIJAS DAĻA OPERACIONĀLĀ DAĻA

PARADUMU 
MAIŅA –
CEĻŠ UZ 

ATTĪSTĪBU!



Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei

Gribam sasniegt:

• Vairāk jauno zinātnieku un
starptautiskās sadarbības

• Izcilību un inovatīvu ideju 
rašanos zinātnē, ciešāku 
sadarbību ar uzņēmumiem

• Digitālo prasmju uzlabošanos

• Izglītošanās mūža garumā 
kā pašsaprotama lieta

• Jauniešu plašāku iesaisti 
profesionālajā izglītībā 

Ko darīsim:

• Investēsim pētījumu programmās  un inovācijā, lai veicinātu 
ekonomikas izaugsmi (138 milj. EUR)

• Atbalsts augstākās izglītības internacionalizācijai un studējošo 
akadēmiskajai mobilitātei (105 milj. EUR)

• Atbalsts Latvijas zinātnieku dalībai «Apvārsnis» programmā (93 milj. 
EUR)

• Ieguldīsim zinātnisko institūciju kapacitātē viedās 
specializācijas stratēģijas jomās (70 milj. EUR)

• Palielināsim valsts budžeta finansējumu zinātnei (40 milj. EUR)

• Zinātnieku ataudzei, palielināsim finansējumu topošajiem 
doktoriem (22 milj. EUR)

• Īstenosim Digitālās ekselences stratēģiju (100 milj. EUR)

• Atbalsts pieaugušo izglītībai (32 milj. EUR)



Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība
Produktivitāte, inovācija un eksports

Gribam sasniegt:

• Ienākumu un ražīguma celšana 
indivīda līmenī un tautsaimniecībā 
kopumā

• Labāk konkurēt eksporta tirgos, 
balstoties uz zināšanām un inovāciju, 
nevis zemām darbaspēka izmaksām

Ko darīsim:

• Atbalsta fokuss uz jomām ar vislielāko izaugsmes potenciālu –
(1) zināšanu ietilpīgā bioekonomika; (2) biomedicīna un biofarmācija; 
(3) viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu joma; (4) viedā 
enerģētika; (5) informācijas un komunikācijas tehnoloģijas –
uzņēmumu integrācijai globālajās vērtību ķēdēs ar augstākas 
pievienotās vērtības produkciju (~58 milj. EUR)         

• Inovācija, tehnoloģiju attīstības un eksporta atbalsts – jaunu 
produktu/pakalpojumu izstrāde un pētniecības rezultātu 
komercializācija, eksporta kapacitāte, jauno uzņēmumu inkubatori 
(~142 milj. EUR)

• Digitālo tehnoloģiju  ieviešana uzņēmumos un
komersantu/augstskolu mācībspēku digitālo prasmju un ekselences 
stiprināšana (~95 milj. EUR)

• Atbalsts moderno tehnoloģiju pielietošanai tradicionālajās 
nozarēs to transformācijai: ieguldījumi lauksaimniecības, pārstrādes 
un zivsaimniecības nozaru attīstībā, inovācijā, produktivitātes un 
konkurētspējas paaugstināšanā, ražotāju kooperācijā (~503 milj. EUR)



Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība

Darbs un ienākumi

Gribam sasniegt:

• Aktīva iedzīvotāju līdzdalība 
darba tirgū ar atbilstošām 
zināšanām/prasmēm, drošas 
un kvalitatīvas darba vietas 

Ko darīsim:

• Darbaspēka remigrācija un talantu piesaiste, aktīvās
nodarbinātības pasākumi, t.sk., bezdarbnieku, darba meklētāju
un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju kvalifikāciju/prasmju
paaugstināšana, reģionālās mobilitātes atbalsts u.c. (~114 milj.
EUR)

• Atbalsts kvalitatīvu darba vietu izveidei un sociālās
uzņēmējdarbības attīstībai, t.sk., darba vides pielāgojumi,
veselības uzlabošanas pasākumi, darba devēju/ nodarbināto/
sabiedrības izpratnes veidošana par veselīgāku darba mūžu u.c.
(~35 milj. EUR)

• Darbaspēka nodokļu un sociālās apdrošināšanas sistēmas 
pilnveidošana 

• Dažādu veidu finanšu uzkrājumu un ieguldījumu kultūras
veicināšana, mērķtiecīgi ceļot sabiedrības finanšu pratību



Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība
Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

Gribam sasniegt:

• Latvijas uzņēmumu attīstību 
atbalstoša un investīcijas 
veicinoša 
uzņēmējdarbības vide

Ko darīsim:

• Uzņēmējdarbības vides pilnveidošana, t.sk., konkurētspējīgs
regulējums nākotnes tehnoloģiju ieviešanai, tiesu procesu efektivizācija,
ēnu ekonomikas ierobežošana, stabila/prognozējama nodokļu politika,
labas korporatīvās pārvaldības stiprināšana

• Finanšu instrumentu nodrošināšana/dažādošana komersantiem
(aizdevumi, t.sk. ar granta elementu; garantijas; riska kapitāls; 
mezanīns) un kapitāla tirgus attīstība, t.sk. atbalsts MVU 
finansējuma piesaistei kapitāla tirgos u.c.(252 milj. EUR)

• Cīņa pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma 
finansēšanu - Finanšu izlūkošanas dienesta veiktspējas stiprināšana, 
aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu optimizēšana u.c. (10 milj. 
EUR) 

• Uzņēmējdarbības attīstība laukos, tiešie maksājumi 
lauksaimniekiem un lauksaimniecības/ pārtikas nozaru atbalsts 
(<2,2 miljrd. EUR)



Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība

Gribam sasniegt:
• Izveidot  ilgtspējīgu sabiedriskā 

transporta sistēmu, dzelzceļš kā 
“mugurkauls”

• Izveidot viedu transporta 
infrastruktūru –informācijas tehnoloģiju 
un alternatīvi mobilitātes risinājumi

• Uzlabot e-pakalpojumu un e-risinājumu 
izmantošanu uzņēmējdarbībā,  
iedzīvotāju digitālās prasmes

• Valsts un pašvaldību pakalpojumi tiek 
sniegti primāri digitāli

• Izmantot atjaunojamos energoresursus 
transportā (velosipēdi, u.c. videi 
draudzīgi transporta līdzekļi), vairāk 
izmantot atjaunojamos energoresursus 
mājsaimniecībās

Ko darīsim:
• Atjaunosim valsts galvenos autoceļus, reģionālos autoceļus, 

ielas nacionālajos  un reģionālajos centros (602,1 milj. EUR)

• Īstenosim Rail Baltic projektu, modernizēsim dzelzceļu (2,8 
miljrd. EUR)

• Atbalstīsim ostu un lidostu infrastruktūras attīstību un 
darbības uzlabošanu, pielāgojot vides prasībām (64,2 milj. EUR)

• Jauni IKT risinājumi un pakalpojumi, uzlabosim iedzīvotāju 
un uzņēmēju digitālās prasmes (219,4 milj. EUR)

• datu pārraides pamattīklu, izveidosim nākamās paaudzes 
tīklu -5G gar visiem galvenajiem ceļiem, viedās tehnoloģijas 
transporta plūsmu vadībai (40 milj. EUR)

• Ieguldījumi infrastruktūrā uzņēmējdarbības atbalstam, 
atbalsts produktvitātes celšanai un jaunu darba vietu 
radīšanai- reģionālās atbalsta programmas (236,7 milj. EUR)

• Uzlabosim enerģētisko drošību un neatkarību (Inčukalna 
gāzes krātuves modernizācija, starpsavienojumi ar Lietuvu-
Poliju) (149,5 milj. EUR).



NAP2027 un nauda



• Valsts budžeta attīstības nauda = 2,2 miljardi EUR

• Kohēzijas aploksne = 5,5 miljardi EUR

• ar pieņēmumu par 24% samazinājumu

• tai skaitā 30% nacionālais līdzfinansējums

• Lauksaimniecības un zivsaimniecības fondi = 3,7 miljardi
EUR

• tai skaitā 30% nacionālais līdzfinansējums

• Cits ārvalstu finansējums = (Horizion, Erasmus+, CEF,
EEZ/Norvēģijas finanšu instruments u.c.)

• Pašvaldību un privātā sektora, tai skaitā NVO
līdzfinansējums = (līdzfinansējot valsts ieguldījumus noteiktu
mērķu sasniegšanā (P&A, energoefektivitāte u.c.))

NAP2027 finansējumu veido
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ERAF Zaļāka Eiropa

ERAF Viedāka Eiropa

ERAF

ESF

KF

Fiskālā telpa

Robežu pārvaldība un VISA iznstruments

Patvēruma un migrācijas fonds

Ieksējās drošības fonds

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Eiropas Lauksaimnieku garantiju fonds

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Cits ārvalstu finasnējums

Pieprasītais un indikatīvi plānotais finansējums 
pa avotiem, EUR

Pieprasītais Indikatīvi plānotais



0 1 000 000 000 2 000 000 000 3 000 000 000 4 000 000 000

Uz cilvēku centrēta veselības aprūpe

Psiholoģiskā un emocionālā labklājība

Stipras ģimenes paaudzēs

Sociālā iekļaušana

Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai

Kvalitati ̄va, pieejama, iekl ̧aujoš a izgli ̄ti ̄ba

Produktivitāte, inovācija un eksports

Darbs un ienākumi

Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

Daba un Vide

Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi

Līdzsvarota reģionālā attīstība

Mājoklis

Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs

Kultūras un sporta devums ilgtspējīgai sabiedrībai

Saliedētība

Tiesiskums un pārvaldība

Drošība

NAP2027 indikatīvi plānotais finansējums rīcības virzienu griezumā, EUR

ERAFZ ERAFV ERAF ESF KF VBF (-atalgojums) EJZF ELFLA ELGF CĀF IDF PMF RPVI



NAP padome

Ministru kabinetā

Saeimā

13.02.2020.

25.02.2020.

03.2020.

NAP2027 īstenošana, uzraudzība un 
novērtēšana

NAP2027 apstiprināšana un īstenošana



Ar atbildību par Latvijas nākotni!

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

@LVnakotne

http://www.pkc.gov.lv/nap2027

