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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  



NAP2020 īstenošana

IKP UZ 1 IEDZĪVOTĀJU /ES VID     70.3 2018.gadā 

(PPP) 70 mērķis 2020.gadā

IENĀKUMU NEVIENLĪDZĪBA 6,8 2017.gadā 

(S80/20 indekss) 4,8 mērķis 2020.gadā

DABISKAIS PIEAUGUMS -9441  2018.gadā 

0          mērķis 2020.gadā

NAP2020 VIDUS POSMA NOVĒRTĒJUMS

61% rādītāju izpilde pozitīva

19% neapmierinoši

20% stagnē

STRATĒĢISKO MĒRĶU IZPILDE



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 
UZTICĒŠAN ĀS

STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI

Prioritātes Rīcības virzieniVADMOTĪVS

VĪZIJAS DAĻA OPERACIONĀLĀ DAĻA



NAP2027 MĒRĶU INDIKATORI: enerģētika un klimats

Prioritāte «Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība»

Progresa rādītājs Mērvienība Bāzes gads Bāzes gada 

vērtība

Mērķa vērtība 

2024*

Mērķa vērtība 

2027*

No AER saražotas enerģijas īpatsvars kopējā 

enerģijas galapatēriņā

% 2017 39,01 43,0 46,5

No AER saražotās enerģijas īpatsvars 

transportā

% 2017 2,54 4,69 5,85

Uzkrātais (kumulatīvais) gala enerģijas 

ietaupījuma apjoms galapatēriņā

GWh 2021 0 3722 10 422

Kopējais primārās enerģijas patēriņš ne lielāks 

par 

PJ 2017 187 182 175

Enerģijas trilemmas indekss vieta 2019 25 22 20

Mājokļu, t.sk. dzīvokļu īpašumu, skaits, kuros 

uzlabota energoefektivitāte

skaits 2019 16 363 25 500 40 000

SEG emisiju intensitāte t CO2 ekv /milj

Euro

2017 497 Samazinājums 

atbilstoši 

trajektorijai, 

virzoties uz 

2030.gada 

mērķi (292)

Samazinājums 

atbilstoši 

trajektorijai, 

virzoties uz 

2030.gada 

mērķi (292)

Zemu emisiju transportlīdzekļu īpatsvars visu 

transportlīdzekļu skaitā

% 2018 0,05 5 10



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 UZDEVUMI: enerģētika un klimats
Prioritāte «Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība»

• Enerģētiskā drošība/enerģijas pieejamība/enerģijas tirgu tālāka integrācija: Baltijas
valstu sinhronizācija ar Eiropas elektrotīkliem un gāzes vienotā tirgus izveide; atbalsts enerģētikas
mikroprojektiem enerģijas ražošanai pašu patēriņam

• Tautsaimniecības SEG emisiju samazināšana, izmantojot tehnoloģiju atklājumus, kas
aizstāj fosilo kurināmo ar izmaksu efektīviem AER risinājumiem: vēja un saules enerģijas
izmantošana elektroenerģijas ražošanā; biometāna ražošana un izmantošana transportā; AER
izmantošana un energoefektivitāte apstrādes rūpniecībā, kā arī centralizētajā, lokālajā un
individuālajā siltumapgādē/aukstumapgādē

• Transporta sistēmas modernizācija, lai palielinātu videi draudzīgu pārvietošanās veidu un
plašāku AER izmantošanu, t.sk., veidojot atbilstošu infrastruktūru: dzelzceļa elektrifikācija,
videi draudzīgs sabiedriskais transports/autoparks, alternatīvo degvielu infrastruktūra,
veloinfrastruktūras izbūve



NAP2027 UZDEVUMI: enerģētika un klimats
Prioritāte «Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība»

• Mājokļu/citu ēku kvalitātes paaugstināšana, modernizējot un uzlabojot
energoefektivitāti: daudzdzīvokļu ēku, privātmāju, valsts un pašvaldību ēku
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, privāto investīciju piesaiste energoefektivitātes
projektiem, attīstot ESKO tirgu

• Atbalsts ilgtspējīgu, zemu ekspluatācijas un būvniecības izmaksu mājokļiem
primāri teritorijās ar jaunu darba vietu potenciālu, nodrošinot energoefektivitāti, SEG
emisiju samazinājumu, inovatīvu tehnoloģiju un gudrās mājas risinājumu un vietējo resursu
izmantošanu: ilgtermiņa aizdevums ar zemu procentu likmi pašvaldībām vai
bezpeļņas/zemas peļņas nekustamo īpašumu attīstītājiem zemu izmaksu mājokļu būvniecībai



NAP2027 UZDEVUMI: enerģētika un klimats
Prioritāte «Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība»

• Viedās specializācijas stratēģijas ieviešana 5 specializācijas jomās tautsaimniecības 
transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību, produktivitāti un efektīvāku resursu 
izmantošanu:

ZINĀŠANU

IETILPĪGA

BIOEKONOMIKA

BIOMEDICĪNA, 

MEDICĪNAS

TEHNOLOĢIJAS, 

BIOFARMĀCIJA UN 

BIOTEHNOLOĢIJAS

VIEDIE MATERIĀLI, 

TEHNOLOĢIJAS UN 

INŽENIERSISTĒMAS

VIEDĀ
ENERĢĒTIKA

INFORMĀCIJAS UN 

KOMUNIKĀCIJU

TEHNOLOĢIJAS

Viedās enerģijas sistēmas –
tehnoloģijas enerģijas 

ieguvei/uzkrāšanai, 
energoefektivitātei u.c.

Viedā mobilitāte –
elektromobilitāte, alternatīvās 

degvielas u.c.



Izvēles un iespējas

LV kā tehnoloģiju pircējs vs. inovatīvu 
tehnoloģiju radītājs un 
eksportētājs

#
Dabas aizsardzība kompromisā ar 
biznesu/dabas resursu saprātīgu 
apsaimniekošanu

#

Integrēti starpnozaru risinājumi
kā atbilde uz klimata/enerģētikas 
mērķu izaicinājumiem

#Klimata/enerģētikas mērķu 
sasniegšana vs. šo pasākumu 
ietekme uz izmaksām un 
tautsaimniecības konkurētspēju

#



nevienlīdzības un noslāņošanās mazināšana1

taisnīga, ātra, uzticama tiesu sistēma2

efektīva, samērīga nodokļu sistēma3

izglītības un veselības aprūpes sistēmu reforma4

emigrācijas mazināšana5

plaisas mazināšana starp sabiedrību un pārvaldi6

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



Ar atbildību par Latvijas nākotni!

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

@Lvnakotne

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


NAP attīstības plānošanas hierarhijā

Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 

«Latvija 2030»

Saeimas konceptuālais 
dokuments «Latvijas 

izaugsmes modelis. Cilvēks 
pirmajā vietā.»

«ES 2020» stratēģija +?
ANO Dienaskārtība 2030 IAM

Nozaru 
politikas 
attīstības 

plānošanas 
dokumenti

Reģionu un 
novadu 

attīstības 
plānošanas 
dokumenti

Valdības 
deklarācija 
un Valdības 
rīcības plāns

Nacionālais attīstības plāns 

NEKP 2030


