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Kas ir NAP2020? 

• Valsts «biznesa plāns», kas 
parāda valsts izaugsmes modeli 

 

• «Sabiedriskais līgums» – ko 
valsts apņemas paveikt/sasniegt 
līdz 2020.gadam 
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NAP 2020: prioritizēšana 

• NAP2020 prioritāšu pamatojuma ziņojums - esošās situācijas 
analīze: Latvija2030 mērķu sasniegšanas pakāpes analīze (gap 
analysis), neaizmirstot mērķus «ES 2020» īstenošanai  

 

• Ziņojuma tapšanā izmantoti jaunākie pieejamie pētījumi, 
tostarp ziņojums «Latvijas konkurētspējas novērtējums 2011»  
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NAP 2020: būtiskākie izaicinājumi 

• Prioritāšu pārbagātība 

• Ēnu ekonomika un korupcijas riski 

• vājš ražojošais sektors 

• Nožēlojams inovāciju sniegums 

• Augsta nevienlīdzība 

• Izglītības kvalitāte un atbilstība darba tirgum 

• Reģionu sociāli ekonomiskās attīstības atšķirības 

• Demogrāfija, imigrācija, emigrācija u.c. 
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Sabiedriskā apspriešana 
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Lai notiktu ekonomikas izrāviens, vajadzīgs... 
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EKONOMIKAS 
IZRĀVIENS 

...reģionālā attīstība, tostarp 
infrastruktūra un teritorijās 
pieejamie resursi ir vienlīdz 
svarīgi gan cilvēka attīstībai un 
vēlmei dzīvot Latvijā, gan 
tautsaimniecībai 

...par sevi drošs, radošs 
cilvēks, spējīgs parūpēties 
par sevi un citiem, 
pielāgoties apstākļiem 

...uzņēmējdarbība, kas ļauj 
augt vidusslānim un 
mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, un kas turklāt 
ir arī sociāli atbildīga 



NAP2020: stratēģija 
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EKONOMIKAS 
IZRĀVIENS  

IKP uz 1 
iedzīvotāju 

EUR pēc 
pirktspējas 
paritātes 

Summārais 
ienākumu 

nevienlīdzības 
koeficients  

Iedzīvotāju 
dabiskais 

pieaugums 

Ekonomikas izrāviens, kas nodrošina 
visu Latvijas iedzīvotāju labklājības 
pieaugumu un valsts ilgtspējīgu 
attīstību līdz 2020. gadam, panākot 
vidējo ikgadējo iekšzemes 
kopprodukta izaugsmi vismaz 5% 
apjomā. 

Virsmērķa 
sasniegšanas 
stratēģiskie 

rādītāji 



8 



9 



10 



NAP2020 stratēģiskā daļa 



NAP – vīzija vai realitāte? 

Dienas Bizness, 15.10.2012. 
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Indikatīvie NAP 2020 finansējuma avoti, 
milj. LVL 
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NAP 2020 sadalījumā pa prioritātēm, milj. LVL 
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0 1000 2000 3000 4000 5000

CILVĒKA

DROŠUMSPĒJA

IZAUGSMI

ATBALSTOŠAS

TERITORIJAS

TAUTAS

SAIMNIECĪBAS

IZAUGSME

Privātais finansējums 12,00 754,13 575,93

Pašvaldību finansējums 17,95 63,56 48,60

Cits ārvalstu finansējums

(CEF, Horizon, EEZ u.c.)

14,83 0,29 1426,50

ES SF finansējums

(Kohēzija, ELFLA/EJZF)

630,25 1700,67 1566,90

Valsts budžeta finansējums 502,33 638,39 277,73
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NAP2020 sadalījumā pa prioritātēm un rīcības 
virzieniem, milj. LVL 
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Energoefektivitāte un enerģijas ražošana NAP ietvaros 
(milj. LVL) 

Energoplānu izstrāde 4,20 

Publisko ēku energoefektivitātes pasākumi 143,80 

Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumi 150,00 

Tehnoloģiju pārnese biomasas izmantošanai enerģētikā 5,00 

Inovācijas "zaļās' ražošanas jomā 7,90 

Elektromobiļu uzlādes stacijas (9 + 21) 3,00 

Siltumavotu rekonstrukcija un būvniecība 75,00 

Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība 74,90 

Kurzemes loka 3. etaps 77,30 

Elektrības starpsavienojums starp Latviju un Igauniju 80,80 

LNG termināļa izbūve (CEF finansējums) 249,00 



NAP2020 «laika rāmī» 
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NAP 2020 → 3 prioritātes / 12 rīcības virzieni 

 → apstiprināšana līdz  2012. gada beigām 

Vienošanās ar Eiropas Komisiju → 
papildinās / precizējas prioritātes 

 → sarunas 2013.gada pavasarī 

Nozaru politikas plānošanas dokumenti → 
konkrētā sektora attīstības prioritātes 

  → MK 2013.gada pavasaris / vasara 



Detalizēta informācija par 
NAP2020 

www.nap.lv 
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Tautas saimniecības izaugsme 
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PRIORITĀTES MĒRĶIS:  
• Ilgtspējīga Latvijas ekonomikas izaugsme ar pieaugošu valsts 

konkurētspēju starptautiskajos tirgos 

MĒRĶA SASNIEGŠANAS RĀDĪTĀJI:  

Apstrādes 
rūpniecības 
daļa % IKP  

Preču un 
pakalpojumu 
eksports % no 

IKP  

Produktivitāte 
apstrādes 
rūpniecībā  

Ieguldījumu 
pētniecībā un 
attīstībā % no 

iekšzemes 
kopproduktā  

Dabas resursu 
izmantošanas 
produktivitāte 



Cilvēka drošumspēja 
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PRIORITĀTES MĒRĶIS:  
• Radīt spēcīgu vidusšķiru un nodrošināt tautas ataudzi Latvijā – valstī, kur 
ikkatram cilvēkam ir iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un Latvijas 
attīstību 

MĒRĶA SASNIEGŠANAS RĀDĪTĀJI:  

Iedzīvotāju 
skaits Latvijā 

Iedzīvotāju 
ienākumu 

nevienlīdzība 

Atpūtai un 
kultūrai izlietotā 
mājsaimniecību 

patēriņa daļa 

Iedzīvotāju 
apmierinātības 
ar dzīvi indekss 



Izaugsmi atbalstošas teritorijas 
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PRIORITĀTES MĒRĶIS: 
•Radīt līdzvērtīgākas darba iespējas un dzīves apstākļus visiem iedzīvotājiem, 
izmantojot teritoriju attīstības potenciālus un unikālos resursus 
• Stiprināt Latvijas reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā 
Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu starptautisko lomu  

MĒRĶA SASNIEGŠANAS RĀDĪTĀJI:  

Teritorijas 
attīstības 
indekss 

plānošanas 
reģionos 

Iekšzemes 
kopprodukta uz 

vienu 
iedzīvotāju 
reģionālā 
dispersija 

Rīgas 
plānošanas 

reģiona 
iedzīvotāju 

īpatsvars valstī 



Latvijas nākotnes telpiskā struktūra (Latvija 2030) 
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