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Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030
Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam (turpmāk - Plāns) ir dokuments ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas plānošanai, kas nosaka Latvijas valsts
enerģētikas un klimata politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem desmit gadiem, ņemot vērā ieskicētos ilgtermiņa attīstības virzienus.
Plāna ilgtermiņa mērķis ir, uzlabojot enerģētisko drošību un sabiedrības labklājību, ilgtspējīgā, konkurētspējīgā, izmaksu efektīvā, drošā un uz tirgus principiem balstītā
veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību.

Plānošanas reģioniem iezīmētie pasākumi:

Plānotās rīcībpolitikas un to īstenošanas pasākumi
12. Rīcības virziens
12.1.

Sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes veicināšana

1) Tiek īstenotas
Uzlabot sabiedrības zināšanas, 1. Vismaz reizi gadā īstenotas informatīvās kampaņas par: kampaņas
informētību un izpratni par
klimata pārmaiņu mazināšanu,
• dažādu ikdienā izmantoto resursu izmantošanas
AER izmantošanu un
resursefektivitāti
samazināšanas veidiem
• par AER nozīmi un nepieciešamību un tā devumu un

EM

Plānošanas reģioni

31.12.2030

~ 100 tūkst.

ZM

31.12.2030

~ 93 tūkst.

VARAM
SM
ZM

ieguvumiem tautsaimniecībai, sabiedrībai, dabai un
klimatam
• par sociāli atbildīgas AER izmantošanas principiem
2. Uzlabota sabiedrības un pašvaldību un plānošanas
1) Veiktas vismaz 4
reģionu informētība un zināšanas par oglekļa mazietilpīgu informēšanas un
attīstību, inovatīvajām tehnoloģijām
izglītošanas kampaņas
gadā
• Veiktas regulāru sabiedrības informēšanu, periodiskas
2) Iedzīvotājiem

plašākas sabiedrības informēšanas kampaņas

VARAM

EM

Avots:

SM

Valsts budžets

Plānošanas reģioni

NFI

sniegts informatīvs
atbalsts pārejai uz
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bezemisiju un
• Īstenotas apmācības pašvaldībām par oglekļa

mazemisiju

mazietilpīgu attīstību.

transportlīdzekļiem

• veicināta pašvaldību izglītošana par inovatīvajām
tehnoloģijām un attīstības plānošanu
• nodrošināti informatīvie pasākumi pašvaldību
darbiniekiem, lai informētu par ETL uzlādes punktu
izveidi nepieciešamību pilsētu centros un pie
sabiedriskajām ēkām
• nodrošināti izglītošanas pasākumi par sociāli atbildīgas
AER izmantošanas principiem
• reģionu centros nodrošināta iespēja saņemt informatīvo
atbalstu par pāreju uz bezemisiju vai mazemisiju
transportu (līzings/kreditēšana /alternatīvo degvielu
priekšrocības - bukleti, informatīvie centri, tiešās
konsultācijas, informatīvās dienas, semināri)
3. Veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas
pasākumi, lai veicinātu izturēšanās maiņu
energoefektivitātes virzienā, t.sk., informējot sabiedrību
par produktu energoefektivitāti

1) veikti informēšanas
pasākumi

VARAM

PTAC

SM

Avots:

sociālie partneri

valsts budžets

4. veikti komersantu zināšanu un izpratnes veicināšanas

31.12.2030

~ 40 tūkst.

EM

pasākumi par energoefektivitātes prasībām gan kā
Plānošanas reģioni

tirgotājiem un ražotājiem, gan arī kā profesionālajiem
lietotājiem
12.5.

Elektronisko sistēmu un rīku
pilnveidošana

1. Izstrādāta metodika reģionālo

Izstrādāta metodika

datu par SEG emisijām

VARAM

CSP
Plānošanas reģioni

31.12.20
21

~ 69 tūkst. EUR
Avots:
Valsts budžets

aprēķināšanai, izveidota un
uzturēta atbilstoša datu bāze

NFI
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Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027
Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (turpmāk - TAP2027) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments transporta nozares attīstībai, un tajā izvirzītais mērķis
ir vērsts uz ilgtspējīgu cilvēka mobilitātes vajadzību apmierināšanu, vienlaikus sniedzot ieguldījumu valsts ekonomiskajā izaugsmē, t.sk. uzņēmējdarbības vides attīstībā un
pieejamībā.
Transporta politikas mērķis
Transporta politikas mērķis ir integrēta transporta sistēma, kas nodrošina drošu, efektīvu, pieejamu, piekļūstamu, viedu un ilgtspējīgu mobilitāti, veicina valsts ekonomisko izaugsmi,
reģionālo attīstību un nodrošina virzību uz klimatneitrālu ekonomiku.

Pamatnostādņu īstenošanas plāns
RĪCĪBAS VIRZIENI, UZDEVUMI UN PASĀKUMI

Nr.p.k.

1.rīcības
virziens

Uzdevums/pasākums

Izpildes termiņš (gads)

Atbildīgās
institūcijas

Līdzatbildīgās institūcijas

Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta "mugurkaulu" attīstība

1.1.2.

Attīstīt jaunus dzelzceļa reģionālos
pasažieru maršrutus

1.1.3.

Projektēt un izbūvēt Rail Baltica reģionālās 31.12.2027.
stacijas, integrējot dzelzceļa līniju Rail
Baltica esošajā valsts un pašvaldību
sabiedriskā transporta maršrutu tīklā

1.2.

Uzlabot reģionālo sasniedzamību un piekļuvi TEN-T autoceļiem

1.2.3.

Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T
tīklu

1.3.

Attīstīt sabiedriskā transporta pakalpojumus un nodrošināt nozares atvērto datu pieejamību

31.12.2027.

31.12.2027.

ATD

SM, plānošanas reģioni,
pašvaldības

SM

EDZL, ATD, VARAM,
pašvaldības, plānošanas
reģioni

SM

VARAM, plānošanas
reģioni, pašvaldības

1.3.1.

Izveidot mobilitātes punktus

21.12.2027.

SM

ATD, plānošanas reģioni, pašvaldības

1.3.4.

Ieviest vienotu sabiedriskā transporta
biļešu sistēmu, (t.sk. reģionālajiem
autobusu pārvadājumiem, integrācija ar
vilcienu biļešu sistēmu)

31.12.2021.

ATD

SM, PV, plānošanas reģioni, pašvaldības
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2.rīcības
virziens

Starptautiskās savienojamības uzlabošana

2.1.

Turpināt Rail Baltica projekta īstenošanu

2.1.1.

Attīstīt Rīgu un Rīgas
31.12.2026.
metropoles areāla
teritoriju kā TEN-T tīklā
integrētu multimodālu
transporta mezglu,
īstenojot pilsētas
transporta un publiskās
infrastruktūras
pārkārtojumus

4.rīcības
virziens

Drošas un ilgtspējīgas transporta sistēmas pilnveidošana

4.1.

Nodrošināt rīcībpolitikas plānošanu

4.1.2.

4.2.

RB Rail, EDZL, VARAM, plānošanas
reģioni, pašvaldības

SM

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par valsts 31.12.2021.
mikromobilitātes infrastruktūras attīstību

SM

VARAM, IZM, EM, CSP, CSDD, LVC,
LIAA, PV, ATD, LDz, pašvaldības, plānošanas
reģioni

Pilnveidot transporta sistēmu, īstenojot pasākumus klimata pārmaiņu mazināšanai

5

4.2.1.

Īstenot infrastruktūras projektus
pastāvīgi
velosipēdistu un gājēju ceļu, satiksmes
mierināšanas pasākumu un sabiedriskā
transporta infrastruktūras attīstībai

SM

6

LVC, VARAM plānošanas reģioni, pašvaldības

Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
Reģionālās politikas mērķis ir visu reģionu potenciāla attīstība un sociālekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo
konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un kvalitatīvas dzīves vides attīstībai.
Lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi, tiek izvirzīti divi apakšmērķi:
A. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos
B. Pakalpojumu efektivitātes uzlabošana reģionos

A. Apakšmērķis. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos
A.1. Rīcības virziens: Vietas sagatavošana uzņēmējiem un to produktivitāte
Nr. p. k.

Uzdevums

A.1.1. Publiskās infrastruktūras attīstība
uzņēmējdarbības atbalstam (ES fondi,
valsts budžets)
A.1.4. Atbalsts reģionālajiem projektiem reģionālo projektu programmas izveide
(esošā budžeta pārdale)

Izpildes termiņš
(gads)
Izstrāde 30.12.2021.

Atbildīgā
institūcija
VARAM

Īstenošana 30.12.2029.
Izstrāde 2020.gadā, izpildes VARAM
termiņš - pastāvīgi

Līdzatbildīgās institūcijas
EM, ZM, SM, pašvaldības, LPS, LLPA, RACA,
plānošanas reģioni, LDDK, LTRK
FM, LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni

Sasaiste ar politikas
rezultātu (PR) un
rezultatīvo rādītāju
(RR)
RR 1.1.
RR 1.2.
RR 1.1.
RR 1.2.
RR 2.1.

A.1.5. Pašvaldību darbības standarts - atbalsta
komplekts uzņēmējdarbībai (esošā
budžeta ietvaros)

Uzsākts 2019.gadā, izpildes VARAM
termiņš - pastāvīgi

A.1.6. Valsts aizdevumu pašvaldībām
2020.gads
nosacījumu pilnveidošana (esošā budžeta
ietvaros)

EM, LIAA, LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni

FM, VARAM LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni, nozaru
ministrijas

RR 2.2.
RR 1.1.
RR 1.2.
RR 1.1.
RR 1.2.
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RR 2.1.

A.1.7. Reģionālās inovācijas un zināšanu
platformas izveide un darbība
(ES fondi, valsts budžets)

Zināšanu un inovācijas
platformas izveide līdz
2023.gadam

VARAM

EM, IZM, plānošanas reģioni, pašvaldības, uzņēmēji,
izglītības, zinātnes un pētniecības institūcijas

RR 2.2.
RR 1.1.
RR 1.2.

Platformas darbība pastāvīgi

RR 2.1.
RR 2.2.

Veikti pilotprojekti
inovatīva produkta vai
pakalpojuma radīšanai līdz
2030.gadam
A. 2. Rīcības virziens: Cilvēkkapitāla piesaiste reģionos
A.2.1. Cilvēkresursu piesaiste - atbalsts augsti
Izstrāde 30.12.2021.
ZM
kvalificēta darba spēka piesaistei reģionos
(ES fondi, valsts budžets)
Īstenošana 30.12.2029.
A.2.2. Nodokļu risinājumi darba algu atbalstam Izstrāde 2021.gads
VARAM
Latgales reģionā (esošā budžeta ietvaros)

1 RR 1.2. ---

VARAM, LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni, LLF,
VRG
FM, Latgales plānošanas reģions

Īstenošana: pastāvīgi
B. Apakšmērķis. Pakalpojumu efektivitātes uzlabošana reģionos
B. 1. Rīcības virziens: Pakalpojumu nodrošināšana reģionos atbilstoši demogrāfiskajiem izaicinājumiem
B.1.1. Pašvaldību ēku energoefektivitātes
Izstrāde 30.12.2021.
VARAM
FM, EM, LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni
uzlabošana pakalpojumu sniegšanai (ES
fondi, valsts budžets)
Īstenošana 30.12.2029.
B.1.2. Pirmsskolas izglītības un bērnu
Izstrāde 30.12.2021.
VARAM
FM, IZM, LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni,
pieskatīšanas pakalpojuma pieejamība
Demogrāfisko lietu centrs
(ES fondi, valsts budžets)
Īstenošana 30.12.2029.
B.1.4. Vienoto klientu apkalpošanas centru
Atbalsta pasākuma izstrāde VARAM,
Visas ministrijas, LPS, LLPA, RACA
pieejamība un darbība (esošā budžeta
30.12.2021.
pašvaldības
ietvaros)

8

RR 1.1.
RR.1.2.
RR 1.1.

RR 2.1.
RR 2.2.
RR 2.1.
RR 2.2.
RR 2.1.
RR 2.2.

Atbalsta pasākuma
īstenošana 30.12.2029.
B. 2. Rīcības virziens: Sasniedzamība un dzīves vide reģionos
B.2.1. Sasniedzamība starp reģioniem (ES fondi, Transporta attīstības
SaM
valsts budžets)
pamatnostādņu 2021.2027.gadam izstrāde un
īstenošana
B.2.2. Transports pēc pieprasījuma pašvaldībās Atbalsta pasākuma izstrāde VARAM,
(ES fondi, valsts budžets)
30.12.2021.
SaM

VARAM, LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni

RR 2.2.

SaM LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni

RR 2.1.
RR 2.2.

B.2.3. Valsts reģionālās un vietējās nozīmes
autoceļu tīkla pārbūve un atjaunošana
administratīvi teritoriālās reformas
kontekstā (valsts budžets)
B.2.5. Pašvaldību ceļu un ielu infrastruktūras
attīstība un mobilitātes uzlabošana (ES
fondi, valsts budžets)

Atbalsta pasākuma
īstenošana 30.12.2029.
Atbalsta pasākuma izstrāde SaM,
30.12.2021.
VARAM

plānošanas reģioni

RR 2.1.
RR 2.2.

Atbalsta pasākuma
īstenošana 30.12.2029.
Izstrāde 30.12.2021.

Īstenošana 30.12.2029.
B.2.6. Ilgtspējīga publiskās ārtelpas attīstība (ES Izstrāde 30.12.2021.
fondi, valsts budžets)
Īstenošana 30.12.2029.
B.3. Plānošanas reģionu un pašvaldību administrācijas darba efektivitāte
B.3.1. Pašvaldību un plānošanas reģionu
Pastāvīgi
kapacitātes palielināšana viedai attīstības
plānošanai un īstenošanai (ES fondi,
valsts budžets)

VARAM

SM, LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni

RR 2.1.

VARAM

KM, EM, LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni

RR 2.2.
RR 2.1.
RR 2.2.

VARAM

LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni

RR 1.1.
RR 1.2.
RR 2.1.

B.3.2. Pašvaldību administratīvi teritoriālās
reformas īstenošana un reģionālā

Uzsākts 2019.-2021.gadā

VARAM

Nozaru ministrijas, LPS, LLPA, RACA, plānošanas
reģioni

RR 2.2.
RR 1.1.
RR 1.2.
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pārvaldes līmeņa darbības uzlabošana
(esošā budžeta ietvaros)

RR 2.1.

B.3.3. Pašvaldību finanšu sistēmas pilnveidošana 2020.gads
(esošā budžeta ietvaros)

VARAM, LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni

FM

RR 2.2.
RR 1.1.
RR 1.2.
RR 2.1.

B.3.4. Regulējuma izstrāde valsts budžeta
dotācijai pašvaldību ES fondu projektu
līdzfinansēšanai (valsts budžets)

2020.gads

VARAM

FM, LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni

RR 2.2.
RR 1.1.
RR 1.2.
RR 2.1.

B.3.5. Paplašināt teritoriālās statistikas klāstu un Pastāvīgi/ regulāri
ieguves iespējas (ES fondi, valsts budžets)

VARAM

CSP, LPS, VRAA, pašvaldības, plānošanas reģioni,
nozaru ministrijas, LLF

RR 2.2.
RR 1.1.
RR 1.2.
RR 2.1.

B.3.6. Plašākas sabiedrības iesaiste reģionālās
politikas mērķu sasniegšanā (ES fondi,
valsts budžets, pašvaldību finansējums)

Pastāvīgi

VARAM,
pašvaldības,

LPS, LLPA, RACA, plānošanas reģioni, LLF,
PROVIDUS, Latvijas Pilsoniskā alianse, reģionālie
resursu centri: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs,
Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds,
Zemgales NVO atbalsta centrs

RR 2.2.
RR 1.1.
RR 1.2.
RR 2.1.
RR 2.2.
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Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
No tās izrietoši ZTAI politikas mērķis ir sekmēt gudras, tehnoloģiski attīstītas un inovatīvas sabiedrības attīstību Latvijā. Mērķa sasniegšanai izvirzīti 2 savstarpēji saistīti
apakšmērķi ar 8 atbilstošiem rīcības virzieniem:
1. apakšmērķis. Attīstīt pētniecības izcilību un starptautisko sadarbību:
1.1. Rīcības virziens. P&A cilvēkkapitāla attīstība
1.2. Rīcības virziens. P&A infrastruktūra pētniecības izcilībai un inovācijai
1.3. Rīcības virziens. Starptautiskā mobilitāte, izcilības piesaiste un sadarbība
1.4. Rīcības virziens. P&A sistēmas finansēšana, pārvaldība un monitorings
2. apakšmērķis. Paaugstināt inovācijas kapacitāti, zināšanu un pētniecības sociālo un ekonomisko vērtību:
2.1. Rīcības virziens. P&A sistēmas digitālā transformācija un atvērtā zinātne
2.2. Rīcības virziens. Zināšanu un tehnoloģiju pārnese inovācijas attīstīšanai
2.3. Rīcības virziens. Sadarbība starp pētniecības un publisko sektoru
2.4. Rīcības virziens. Zinātnes komunikācija
1.4. Rīcības virziens. P&A sistēmas finansēšana, pārvaldība, monitorings

NR.P.K.

UZDEVUMS

IZPILDES ATBILDĪGĀ LĪDZATBILDĪGĀ
TERMIŅŠ INSTITŪCIJA
INSTITŪCIJA

EM, VM, KM, ZM,
VARAM, LZP,
LIAA, plānošanas
reģioni

SASAISTE AR
POLITIKAS
REZULTĀTU (PR)/
REZULTATĪVAJIEM
RĀDĪTĀJIEM (RR)
(1. tabula)

SASAISTE AR
NAP2027
UZDEVUMIE
M

PR1, PR2/
RR8, RR10

[141], [199]

1.4.3.

Stiprināt P&A sistēmas pārvaldības un analītisko kapacitāti
RIS3 vadībai, ieviešanai un efektīvam monitoringam, tostarp
stiprinot starptautisko koordināciju un pārstāvniecību

1.4.3.

Stiprināt P&A sistēmas pārvaldības un analītisko kapacitāti RIS3 vadībai, ieviešanai un efektīvam
monitoringam, tostarp stiprinot starptautisko koordināciju un pārstāvniecību:

RR8, RR10

[135], [136]

Nodrošināt operatīvu P&A sistēmas monitoringu un P&A datu
(t.sk. reģionālā griezumā) savietojamību vienotā datu
2021-2024*
pārraudzības sistēmā starp dažādām P&A programmām datu
analīzē balstītas politikas plānošanai un pārvaldībai

RR8, RR10

[141], [199]

1.4.3.1.

2021-2024

11

IZM

IZM

EM, VM, KM, ZM,
VARAM, LZP,
LIAA, plānošanas
reģioni

1.4.3.2.

Nodrošināt Latvijas pētniecības interešu starptautisko
pārstāvību, koordināciju un komunikācijas apriti

2021-2024*

IZM

visas ministrijas,
LZP, LIAA,
plānošanas reģioni

RR8, RR10

[141], [199]

2.2. Rīcības virziens. Zināšanu un tehnoloģiju pārnese inovācijas attīstīšanai

NR.P.K.

UZDEVUMS

Sekmēt sadarbību un efektīvu zināšanu un
tehnoloģiju pārnesi starp augstskolām,
zinātniskajiem institūtiem, uzņēmumiem,
publisko pārvaldi, cita starpā, nodrošinot
2.2.1. pētniecības infrastruktūru pieejamību un
koplietošanu nacionālā un starptautiskā mērogā,
t.sk. pilotprojektu, "dzīvo laboratoriju" un
demonstrācijas projektu īstenošanai

Sekmēt pētniecības un inovācijas demonstrācijas
projektu un pilotprojektu īstenošanu, t.sk. digitālās
un eko-inovācijas attīstībai RIS3 specializācijas
jomās un jomās ar horziontālu ietekmi, RIS3
2.2.1.4. vērtību ķēžu ekosistēmu un reģionālo inovācijas un
zināšanu platformu ietvaros sadarbībā ar RIS3
pētniecības un inovācijas izcilības centriem, t.sk.
veidojot Atvērtās laboratorijas principiem
atbilstošus sadarbības mehānismus

IZPILDES ATBILDĪGĀ
TERMIŅŠ INSTITŪCIJA

2021-2024

20212024*

LĪDZATBILDĪGĀ
INSTITŪCIJA

SASAISTE AR POLITIKAS
REZULTĀTU (PR)/
REZULTATĪVAJIEM
RĀDĪTĀJIEM (RR)
(1. tabula)

SASAISTE AR
NAP2027
UZDEVUMIEM

EM, VARAM, ZM, VM, KM
PR1, PR2/
LIAA, LZP, LZA augstskolas,
RR1, RR2, RR3, RR4, RR5, [140], [199], [200],
zinātniskās institūcijas,
RR6, RR8, RR9, RR10, RR11,
[201], [202]
plānošanas reģioni,
RR13
pašvaldības

IZM

LIAA, LZP, VARAM,
augstskolas, zinātniskās
institūcijas, LZA, plānošanas
reģioni

EM, IZM

2.3. Rīcības virziens. Sadarbība starp pētniecības un publisko sektoru

12

RR1, RR2, RR3, RR4, RR5,
RR6, RR8, RR9, RR10, RR11,
RR13

[144], [199], [200],
[201], [202]

NR.P.K.

UZDEVUMS

Veicināt publiskā sektora
pasūtījumu pētniecībai un
2.3.1. inovācijai, t.sk. nodrošinot atvērtu
pētījumu rezultātu un datu
pieejamību

IZPILDES
TERMIŅŠ

2021-2024

ATBILDĪGĀ
INSTITŪCIJA

LĪDZATBILDĪGĀ
INSTITŪCIJA

SASAISTE AR POLITIKAS
REZULTĀTU (PR)/
REZULTATĪVAJIEM
RĀDĪTĀJIEM (RR)
(1. tabula)

IZM

visas ministrijas, LZP, PKC, VK,
valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrības, plānošanas
reģioni, pašvaldības

PR1, PR2/
RR2, RR3, RR5, RR10, RR11

SASAISTE AR
NAP2027
UZDEVUMIEM

[140], [142], [428]

2.3. Rīcības virziens. Sadarbība starp pētniecības un publisko sektoru

2.3.1.

Veicināt publiskā sektora pasūtījumu pētniecībai un inovācijai, t.sk. nodrošinot atvērtu pētījumu rezultātu un datu
pieejamību:

2.3.1.2.

Veicināt efektīvu un ilgtspējīgu P&A stratēģiskās
plānošanas un analītiskās kompetences un kapacitātes, un
P&I pasūtījuma un ieviešanas prakses attīstību valsts
pārvaldē, pašvaldību institūcijās un publisko personu
kapitālsabiedrībās, paaugstinot valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrību ieguldījumu eksportspējīgu produktu vai
pakalpojumu radīšanā un ieviešanā

2021-2024*

IZM

visas ministrijas, PKC, VK,
valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrības,
plānošanas
reģioni, pašvaldības

2.3.1.3.

Veicināt savstarpēji koordinēta sadarbības mehānisma
attīstīšanu datos un zinātniski pamatotos pierādījumos
balstītas politikas veidošanai

2021-2024*

VK

IZM, PKC, visas
ministrijas, plānošanas reģioni,
pašvaldības
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RR2, RR3, RR5,
RR10

[133], [134],
[135], [136],
[137], [138]

RR2, RR10

[142]

RR2, RR10

[428]

Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
Pamatnostādnēm noteikts šāds virsmērķis:
Ir izveidota tāda sabiedrība, tautsaimniecība un valsts pārvalde, kas mērķtiecīgi izmanto esošās un veido jaunas digitālo tehnoloģiju iespējas, kā arī to radīto vidi, uzlabojot
dzīves kvalitāti ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā, ceļot valsts un tautsaimniecības konkurētspēju.
4.1.1. Rīcības virziens: Sabiedrības digitālo prasmju attīstība izglītības procesā
Identifikators

Sākuma termiņš

Uzdevums
Digitālo prasmju kā caurviju prasmju pilnveide izglītības
sektorā, tostarp mācībspēku un izglītības iestāžu vadītāju
digitālo prasmju attīstība. Digitālo prasmju attīstība un
izmantošana izglītības procesā.25

U4.1.1.-1

Beigu termiņš

2021

2027

Atbildīgais

Līdzatbildīgie

IZM, LM

AM, EM, KM, VM, VK,
NVA, LABS, LDDK,
Pašvaldības, Plānošanas
reģioni

4.5.1. Rīcības virziens: Cilvēkresursu un infrastruktūras attīstība digitālo inovāciju sekmēšanai

Identifikators

U4.5.1.-2

Uzdevums
Sekmēt sadarbību un efektīvu zināšanu un
tehnoloģiju pārnesi starp augstskolām,
zinātniskajiem institūtiem, uzņēmumiem,
publisko pārvaldi, cita starpā, nodrošinot
pētniecības infrastruktūru pieejamību un
koplietošanu nacionālā un starptautiskā
mērogā, t.sk. pilotprojektu, "dzīvo
laboratoriju" un demonstrācijas projektu
īstenošanai50.

Sākuma termiņš

2021

14

Beigu termiņš

2024

Atbildīgais

Līdzatbildīgie

IZM

EM, VARAM, ZM, VM, KM
LIAA, LZP, LZA augstskolas,
zinātniskās institūcijas, plānošanas
reģioni, pašvaldības

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
POLITIKAS MĒRĶI, REZULTĀTI UN REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
NIP īstermiņa mērķis ir panākt pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz ekonomiku un uzņēmumu darbību, panākot produktivitātes pieaugumā balstītas ekonomikas
strukturālās izmaiņas par labu zināšanu ietilpīga preču un pakalpojumu eksporta attīstībai.
NIP mērķis ir līdz 2027.gadam: palielināt eksporta apjomu līdz 22 miljardiem EUR 2023.gadā un līdz 27 miljardiem EUR 2027.gadā ikgadējā eksportā.
NIP apakšmērķis ir palielināt izdevumu apjomu pētniecības un attīstības darbībām līdz 300 miljoni EUR 2023.gadā, 2027.gadā sasniedzot līdz 600 miljoniem EUR gadā.
NIP rīcības virzieni:
- Cilvēkkapitāls (prasmes, pārkvalifikācija, starpsektoru mobilitāte);
- Inovācijas (jauni produkti, tehnoloģijas, digitalizācijas transformācija);
- Uzņēmējdarbības vide eksportspējai (jauni eksporta tirgi, eksportspējas pieaugums, labākā vieta kur uzsākt un īstenot savas biznesa ieceri);
- Infrastruktūra (ekonomikas sildīšana);
- Finanšu pieejamība (publiskās/privātās investīcijas).

Nr.p.k.

Atsauce uz NAP
uzdevumu*

Uzdevumi

Izpildes termiņš

Atbildīgā
institūcija

Līdzatbildīgā institūcija

Sasaiste ar politikas
rezultātu (PR) un
rezultatīvo rādītāju (RR)

4.1. RĪCĪBAS VIRZIENS: CILVĒKKAPITĀLS
4.1.2.

4.1.2.1.

4.1.3.
4.1.3.2.

Augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana/piesaiste

199

Cilvēkresursu attīstība un ekselences
stiprināšana. Prasmju un zināšanu attīstība augstskolu pasniedzēju zināšanu un prasmju
attīstība/ ekselencei (IT skolai u.c.),
digitalizācijas un vispārējo prasmju
stiprināšana komersantiem

Pastāvīgi

IZM

EM, plānošanas reģioni

PR 1.1./ RR 1.1.1./ 1.1.2.

Pastāvīgi

IZM

KM, IeM, ZM, EM, VM,
LM, plānošanas reģioni

PR 1.1./ RR 1.1.1.

Īstenot pasākumus darbaspēka apmācībām
166

Tautsaimniecības izaugsmei atbilstoša
profesionālā izglītība

15

4.1.6.

4.1.6.1.

Nozaru prasmju fondu attīstīšana Latvijā

171

Atblsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo
izglītībai**

2022-2027

IZM

Darba devējus un darba
ņēmējus pārstāvošas
institūcijas, komersanti,
plānošanas reģioni

PR 1.1./ RR 1.1.1./ 1.1.2.

4.3. RĪCĪBAS VIRZIENS: INFRASTRUKTŪRA
Veicināt uzņēmējdarbības attīstību un
sadarbību ar investoriem un sadarbību ar
Latvijas pētniecības un attīstības
institūcijām

4.3.5.

4.3.5.1.

4.3.5.3.

332

Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam

332

Īstenot papildus atbalsta pasākumus
pašvaldībām lielu un stratēģiski nozīmīgu
investīciju piesaistē

2022- 2027

2022- 2027

VARAM

EM, ZM, SM,
pašvaldības, LPS,
LLPA, RACA,
plānošanas reģioni,
LDDK, LTRK

PR 1.3./ RR 1.3.1./1.3.2.

VARAM, EM

ZM, SM,
pašvaldības, LPS,
LLPA, RACA,
plānošanas reģioni,
LDDK, LTRK

PR 1.3./ RR 1.3.1./1.3.2.

IZM, VK, KM,
VARAM, VM,
plānošanas reģioni

PR 1.4./ RR 1.4.1./1.4.2.

4.4. RĪCĪBAS VIRZIENS: INOVĀCIJAS
Paplašināt esošos, sevi pierādījušos
atbalsta mehānismus

4.4.1.

4.4.1.1.

202

Latvijas inovāciju un tehnoloģiju attīstības
atbalsta nodrošināšana sekmējot zināšanu
pārnesi un komercializāciju, veicinot
pētniecības, attīstības un inovācijas
aktivitātes stratēģiski prioritārajās RIS3
specializācijas jomās, kā arī veicināt

2022- 2027

16

EM

komersantu un pētniecības organizāciju
sadarbību

4.4.6. Sekmēt privātā un publiskā sektora investīcijas pētniecībā, attīstībā un inovācijās

4.4.6.4.

312, 314

Veicināt valsts un Pašvaldību atbalstu viedās
mobilitātes inovatīvu projektu realizēšanai

2021- 2027

LIAA, pašvaldības,
VARAM, plānošanas
reģioni

EM

PR 1.4./ RR 1.4.1./1.4.2.

4.5.RĪCĪBAS VIRZIENS: FINANŠU PIEEJAMĪBA
Finanšu pieejamība dalībai horizontālajās ES programmās

4.5.4.

4.5.4.2.

143

Nodrošināt atbilstošu valsts atbalstu Ekosistēmas dalībnieku
pieteikumu sagatavošanai un projektu virzībai Eiropas
Savienības finanšu atbalsta programmās (Apvārsnis Eiropa,
Interreg, u.c.), saistoši Viedās mobilitātes jomai

2022- 2027

17

EM

LIAA, Plānošanas
reģioni, pašvaldības

PR

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai"
Izglītības attīstības pamatnostādnes (turpmāk - pamatnostādnes) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka vienotu valsts politiku
un attīstības stratēģiju izglītībā no 2021. gada līdz 2027. gadam. Pamatnostādnēs norādīts izglītības politikas virsmērķis un mērķi, galvenie rīcības
virzieni un uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, politikas rezul tāti un rezultatīvie rādītājus. Pamatnostādnes aptver visus izglītības veidus un pakāpes.
Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam virsmērķis ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai
veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu mūža garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sa biedrībā
un tautsaimniecībā.
1. mērķis: Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi un akadēmiskais personāls.
2. mērķis: Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums.
3. mērķis: Atbalsts ikviena izaugsmei.
4. mērķis: Ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība.
Uzdevums

Izpildes termiņš
(gads)

Atbildīgās institūcijas

Līdzatbildīgās institūcijas

IZM, KM, LM, EM, PIKC

VM, VARAM, VISC, VIAA, PII,
LNKC, NEP, LDDK, LBAS,
LTRK, augstākās izglītības
institūcijas, pašvaldības un
plānošanas reģioni

2.1 rīcības virziens. Izglītības satura un procesa attīstība
.1.2. Nodrošināt kvalitatīvu
profesionālo izglītību, saskaņojot
apgūstamās prasmes un mācību
rezultātus ar darba tirgus prasībām
un stiprinot profesionālās izglītības
iestāžu (PII) kā nozaru izcilības un
inovāciju centru darbību.

2027

2.3. rīcības virziens. Izglītības attīstībai nozīmīgu partnerību veidošana.
2.3.2. Izglītības un
tautsaimniecības nozaru sadarbība
efektīvai pārvaldībai.

2027

IZM, EM, KM, ZM, LM,
VARAM, VM

18

VIAA, NEP, LDDK, LBAS,
LTRK, pašvaldības, plānošanas
reģioni, reģionu inovāciju
platformas

3.3 rīcības virziens. Pieaugušo izglītības attīstība.
3.3.2. Ilgtspējīgas pieaugušo
izglītības sistēmas attīstība.

2027

IZM, EM, LM

sociālie un sadarbības partneri,
citas ministrijas, pašvaldības,
plānošanas reģioni

4.1 rīcības virziens. Izglītības sistēmas un iestāžu efektīvas pārvaldības veidošana
4.1.1. Pilnveidot izglītības sistēmas 2027
dalībnieku funkcijas un atbildību
sistēmas efektīvai funkcionēšanai.

IZM

19

VIAA, IKVD, VARAM,
plānošanas reģioni un pašvaldības

Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (turpmāk – VPP2027) ir vides aizsardzības nozares vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments. Tas
izstrādāts atbilstoši Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam (turpmāk – NAP2027) noteiktajām prioritātēm un Eiropas Zaļā kursa stratēģiskiem
mērķiem.
17. Rīcības virziens
Pasākums

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu integrēšana tautsaimniecības nozarēs
Izpildes termiņi vai
periods

Atbildīgā
institūcija

Līdzatbildīgās
institūcijas

Indikatīvais finansējuma
avots

Sasaiste ar politikas rezultātu un rezultatīvo
rādītāju

20. Rīcības virziens: Dabas kapitāla un ekosistēmu pārvaldības pieejas ieviešana
20.3. Zaļās un zilās infrastruktūras elementu un multifunkcionālu
risinājumu izvērtējums un integrēšana
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos

2027 VARAM DAP, plānošanas reģioni, Valsts budžets
pašvaldības
(t.sk LVAF),
ES fondi,
pašvaldību budžets

20

PR6.2.
(RR6.2.3.),
PR3.2,
(RR3.2.1),
RR3.2.3

Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027. gadam
Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027.gadam (turpmāk - Plāns) ir izstrādāts, lai sasniegtu ES politikas plānošanas dokumentos, tostarp politikas plānošanas dokumentā "ES ceļu
satiksmes drošības politikas pamatnostādnes 2021.-2030.gadam - nākamie soļi ceļā uz Nulles Vīziju", izvirzītos politikas rezultātus - 2030.gadā ceļu satiksmes negadījumos
bojāgājušo un smagi ievainoto skaita samazinājums 50% apmērā pret 2020.gadu. Tādējādi plāna mērķis ir 2027.gadā samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi
ievainoto skaitu 35% apmērā pret 2020.gadu.

Plāna mērķis

2027.gadā ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaita samazinājums 35% apmērā pret 2020.gadu

Politikas rezultāts un
rezultatīvais rādītājs

Samazināts ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto personu skaits
(PR. - politikas rezultāts atbilstoši 17.tabulai)

Rīcības virziens
4.3. Droša vide
Nr.

Pasākums

Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs

7.

Nodrošināt
plānošanas reģionu
un pašvaldību iesaisti
ceļu satiksmes
drošības pasākumu
plānošanā un to
ieviešanā.

Veikta ceļu
satiksmes drošības
izvērtēšana
pašvaldību pārziņā
esošajā ceļu tīklā.

(1.PR., 2.PR., 3.PR.,
4.PR., 5.PR., 6.PR.,)

Atbildīgā
institūcija

Pašvaldību plānošanas
SM
dokumentos (ilgtspējīgas
attīstības stratēģijās,
attīstības programmās)
iekļauta sadaļa par
satiksmes infrastruktūras
plānošanu, tostarp ceļu
satiksmes drošības
izvērtējumu.
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Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes
termiņš

Nepieciešamais finansējums
(euro) un tā avoti

pašvaldības, plānošanas
reģioni, VARAM

Esošā valsts budžeta ietvaros

31.12.2022.

Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021. - 2027.gadam
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021. - 2027.gadam (turpmāk – Plāns) ir vidēja termiņa elektronisko sakaru nozares attīstības politikas plānošanas
dokuments turpmākajiem septiņiem gadiem, kas izstrādāts, lai atbilstoši nozares attīstībai noteiktu jaunus sasniedzamos mērķus un rezultātus, kā arī attiecīgos rīcības
virzienus un pasākumus to sasniegšanai.
Plāna mērķis ir veicināt pāreju uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumus ar
datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s gan pilsētās, gan lauku teritorijās.

Uzdevums

Pasāku
ms

Budžeta programmas
(apakšprogrammas) kods un
nosaukums

Finansējuma
avots

Kopā

Atbildīgā
instiūcija/
Līdzatbil-dīgā
insitūcija

Darbības rezultāts

Rezulatīvā rādītāja
nosaukums

Rezulatīvā
rādītāja
vērtība,
mērvienība

Pasākuma
īstenošanas
gads

-

2029

6000-7000

2029

1. Rīcības virziens: Savienojamības paziņojumam atbilstošas platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstīšana

1.3. pasākums “vidējās jūdzes” un
“pēdējās jūdzes”
elektronisko sakaru
tīklu infrastruktūras
attīstīšana

Vidēja termiņa budžeta ietvara
likums vai 74.resors
"Gadskārtējā valsts budžeta
izpildes procesā pārdalāmais
finansējums" programmas
80.00.00 "Nesadalītais
finansējums Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai", tajā
skaitā:

Kopā, t.sk.

ES politiku instrumentu un
ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansējuma daļa

ERAF
"vidējā
jūdze"

22 378 751

9 373 163

SM/ LVRTC,
plānošanas
reģioni,
pašvaldības

SM/ LVRTC,
plānošanas
reģioni,
pašvaldības

Interneta piekļuves
pakalpojumu ar datu
pāraaides ātrumu
vismaz 100 Mbit/s
attīstība
Mājsaimniecību, uzņēmumu
un sociāli ekonomisko
virzītājspēku skaits, kuriem
pieejami platjoslas pieslēgumi
ļoti augstas veikstpējas tīklam
2
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ERAF
"pēdējā
jūdze"

AAM
"pēdējā
jūdze"

6 248 775

4 000 000

SM/ plānošanas
reģioni,
pašvaldības

SM/ plānošanas
reģioni,
pašvaldības

2029

Mājsaimniecību, uzņēmumu
un sociāli ekonomisko
virzītājspēku skaits, kuriem
pieejami platjoslas pieslēgumi
ļoti augstas veikstpējas tīklam

1500-2600

2025

2

ERAF
projektu
līdzfinansēju
ms "vidējā
jūdze"

1 654 088

ERAF
projektu
līdzfinansēju
ms "pēdējā
jūdze"

1 102 725

SM/ LVRTC,
plānošanas
reģioni,
pašvaldības

-

2029

-

2029

Skat. augstāk noteikto
rādītāju.

nacionālā līdzfinansējuma daļa
SM/ plānošanas
reģioni,
pašvaldības
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Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam
Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas mērķis ir sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību,
attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicinot augstu nodarbinātības
līmeni kvalitatīvā darba vidē.

Rīcības virziens: Ilgtspējīgs, stabils un adekvāts materiālais atbalsts, kas nodrošina pietiekamu ekonomisko neatkarību
MĒRĶI
Vidējā termiņā

Mērķtiecīgi pārskatīt pabalstus, kuru apmēri un nosacījumi nav ilgstoši mainīti

Ilgtermiņā

Turpināt paaugstināt finansiālo atbalstu iedzīvotājiem sociālās aizsardzības sistēmas ietvaros
Sekmēt, ka sociālās apdrošināšanas sistēma ir noturīga un finansiāli ilgtspējīga
Nodrošināt, ka iedzīvotājiem pieejamie universālie un ienākumu testētie sociālie pabalsti ir sabalansēti un savstarpēji papildinoši

1. Rīcības virziens Ilgtspējīgs, stabils un adekvāts materiālais atbalsts, kas nodrošina pietiekamu ekonomisko neatkarību
Nr. p.
k.

Uzdevums

Izpildes
termiņš (gads)

Atbildīgā
institūcija

Līdzatbildīgās
institūcijas

Sasaiste ar
politikas
rezultātu un
rezultatīvo
rādītāju

Sasaiste ar
NAP2027
uzdevumu

Rīcības virziens: Moderna un pieejama sociālo pakalpojumu sistēma, kas cita starpā uzlabo iedzīvotāju iespējas dzīvot neatkarīgi un
dzīvot sabiedrībā, iekļauties izglītībā un darba tirgū
MĒRĶI
Vidējā termiņā

Nodrošināt, ka iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā ir pieejams līdzvērtīgs sociālo pakalpojumu grozs
Veidot sociālos pakalpojumus, lai tie atbilstu personas individuālām vajadzībām (uz cilvēku centrēta pieeja) un faktiskajām tirgus cenām
Sabalansēt sociālo darbinieku noslodzi un atalgojumu

Ilgtermiņā

Palielināt sabiedrībā balstītu pakalpojumu (kā primāri sniedzamu) pieejamību iedzīvotājiem
Veicināt personu pāreju uz sabiedrībā balstītu vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu saņemšanu, vienlaikus uzlabojot ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijās sniegto pakalpojumu kvalitāti atbilstoši personas individuālajām vajadzībām un pašaprūpes spējām
Sekmēt sabiedrības uzticēšanos sociālajiem darbiniekiem, stiprināt sociālā darba lomu un noteikt profesionālās robežas dažādās nozarēs
Veicināt, ka sociālo pakalpojumu un sociālā darba jomā strādā profesionāli speciālisti pietiekamā skaitā
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2. Rīcības virziens Moderna un pieejama sociālo pakalpojumu sistēma, kas cita starpā uzlabo iedzīvotāju iespējas dzīvot neatkarīgi un dzīvot sabiedrībā, iekļauties izglītībā un
darba tirgū
Izpildes termiņš
(gads)

Nr. p.
k.

Uzdevums

2.1.1.

palielinot atbalstu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību
bērniem un pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk.
garīga rakstura traucējumiem vai multipliem traucējumiem, vecāka gada
2027
gājuma cilvēkiem, t.sk. cilvēkiem ar demenci, un sniedzot atbalstu viņu
ģimenes locekļiem un neformālajiem aprūpētājiem, veicinot
starpdisciplināru pieeju sociālajā aprūpē

2.1.2.

veidojot starpdisciplinārus sociālos pakalpojumus hroniski un
nedziedināmi slimiem (paliatīvā aprūpē esošiem) cilvēkiem un viņu
ģimenes locekļiem un neformālajiem aprūpētājiem

2.1.3.

attīstot atbalstu, bērniem ar iespējamu vai esošu invaliditāti, tai skaitā,
nodrošinot metodisku un praktisku atbalstu viņu aprūpē iesaistītajiem
ģimenes locekļiem

2.1.4.

pilnveidojot un ieviešot jaunus sociālos pakalpojumus (gan akūtu
problēmu risināšanai, gan ilgtermiņa atbalsta nodrošināšanai) bērniem un
2027
jauniešiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, tai skaitā atkarības
vielu un procesu atkarībām un multiplām problēmām

2.2.2.

veidojot ģimeniskai videi pietuvinātas pakalpojumu sniegšanas vietas
pensijas vecuma personām, veicinot personas pašaprūpes spēju
uzturēšanu

2.3.

Nodrošināt līdzvērtīgu sociālo pakalpojumu pieejamību reģionos,
nosakot iedzīvotājiem obligāti nodrošināmo sociālo pakalpojumu veidus
regulāri
novadu un valsts pilsētu pašvaldībās un tā ieviešanas nosacījumus
(minimālie standarti)

2.4.3.

uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitātes uzraudzības un efektivitātes
novērtēšanas sistēmu

2027

2027

2026

2027
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Atbildīgā
institūcija

Līdzatbildīgās
institūcijas

LM

VM, IZM,
pašvaldības, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji, NVO,
plānošanas reģioni

LM, VM

Pašvaldības, NVO,
sociālo pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas reģioni

LM

VM, BKUS,
pašvaldības, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji, NVO,
plānošanas reģioni

LM, VM, IZM,
IeM, TM

Pašvaldības, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji, NVO,
plānošanas reģioni,
PKC

Pašvaldības, LM

Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas reģioni

LM

Pašvaldības,
VARAM, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas reģioni

LM, pašvaldības

Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas reģioni

Sasaiste
Sasaiste ar politikas
ar
rezultātu un
NAP2027
rezultatīvo rādītāju
uzdevumu
[117],
[121]

[71],
[117]

[117]

[117]
2.1.RR; 2.2.RR;
2.4.RR; 2.5.RR;
2.6.RR; 2.12.RR

2.4.5.

attīstot sociālās inovācijas, tai skaitā, digitālus un tehnoloģiskus
risinājumus sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī uzlabojot sociālo
2027
pakalpojumu sniedzēju digitālās prasmes un IKT risinājumu izmantošanā

LM

Pašvaldības, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas reģioni,
SIF, VARAM

Pašvaldības, LM

Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji, NVO,
plānošanas reģioni,
TM
LSDB, LPSDVA,
pašvaldības, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas reģioni

2.4.7.

apzinot sabiedrības vajadzības un ieviešot jaunus sociālos pakalpojumus,
regulāri
pirms tam tos izmēģinot un pārliecinoties par to efektivitāti

2.6.2.

nodrošinot metodisku atbalstu, attīstot specializācijas iespējas un veicinot
profesionālās kompetences pilnveidi, tostarp izmantojot darba vidē
balstītu mācību elementus, nodrošinot metodiku darbam ar dažādām
2027
klientu mērķa grupām ilgtspējīgu ieviešanu praksē un savlaicīgi
integrējot reformu un citu izmaiņu un jauninājumu saturu papildu
kompetenču un jaunu speciālistu sagatavošanā

LM

2.6.5.

ieviešot motivējošus pasākumus profesionālu mācībspēku piesaistei un
sagatavošanai sociālā darba jomā

LM, LSDB,
IZM, augstskolas LPSDVA, NVO,
plānošanas reģioni

2027

Rīcības virziens: Iekļaujošs darba tirgus ikvienam un kvalitatīvas darba vietas, atbalstot ilgtermiņa līdzdalību darba tirgū
MĒRĶI
Vidējā termiņā

Nodrošināt individualizētu atbalstu bezdarba un ilgstošā bezdarba riskam visvairāk pakļautajām personām, īpaši personām ar invaliditāti, jauniešiem,
kas nemācās un nestrādā, personām ar zemām un darba tirgum neatbilstošām prasmēm
Sekmēt darba un privātās dzīves saskaņošanu nodarbinātajiem

Ilgtermiņā

Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanos darba tirgū
Nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi un veicināt nodarbināto darba mūža pagarināšanos

3. Rīcības virziens Iekļaujošs darba tirgus ikvienam un kvalitatīvas darba vietas, atbalstot ilgtermiņa līdzdalību darba tirgū
Nr. p. k.

Uzdevums

3.1.

Paaugstināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam
pakļauto personu konkurētspēju un reaģēšanu uz darba tirgus
transformāciju un nepieciešamību pielāgoties aktuālajai situācijai darba
tirgū, tai skaitā:

Izpildes termiņš
(gads)

Atbildīgā
institūcija

Līdzatbildīgās
institūcijas

Sasaiste ar politikas Sasaiste ar
rezultātu un
NAP2027
rezultatīvo rādītāju uzdevumu
3.1.RR; 3.2.RR;
3.3.RR; 3.4.RR
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[168],
[171],
[172],
[221]

3.1.1.

uzlabojot bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto
personu darba tirgum nepieciešamās zināšanas un prasmes

regulāri

LM

NVA, IZM,
plānošanas reģioni

3.1.6.

palielinot nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku un ekonomiski
neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanos darba tirgū, pilnveidojot atbalsta
pasākumus un uzlabojot starpinstitucionālo sadarbību efektīvākam
mērķa grupu atbalstam

regulāri

LM

NVA, plānošanas
reģioni

3.3.

Attīstīt un pilnveidot sociālās uzņēmējdarbības vidi un atbalsta
instrumentus

2027

LM

FM, EM, plānošanas
reģioni

3.2.RR; 3.3.RR;
3.4.RR; 3.5.RR

[223]

Rīcības virziens: Attīstīta valsts nodrošinātā juridiskā atbalsta sistēma, paplašinot mazāk aizsargāto personu piekļuvi tiesu sistēmai
MĒRĶI
Vidējā termiņā

Paaugstināt personu izpratni par juridisku jautājumu esību un nepieciešamību to risināt agrīnā stadijā.
Attīstīt mazāk aizsargāto personu interešu un tiesību aizsardzību, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmu, kā arī ieviest tajā mediāciju.
Palielināt digitālo risinājumu izmantošanas īpatsvaru.
Paaugstināt speciālistu kompetenci un veicināt efektīvu institūciju sadarbību.

Ilgtermiņā

Mazāk aizsargāto personu piekļuves tiesiskumam nodrošināšana izmantojot ilgtspējīgu, ātri reaģējošu un efektīvu juridiskā atbalsta sistēmu.

4. Rīcības virziens Attīstīta valsts nodrošinātā juridiskā atbalsta sistēma, paplašinot mazāk aizsargāto personu piekļuvi tiesu sistēmai
Nr. p.
k.

Uzdevums

Izpildes termiņš
(gads)

Atbildīgā
institūcija

Līdzatbildīgās
institūcijas

Sasaiste
Sasaiste ar politikas
ar
rezultātu un
NAP2027
rezultatīvo rādītāju
uzdevumu

Rīcības virziens: Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pārvaldības stiprināšana
MĒRĶI
Vidējā termiņā

Uzlabot pakalpojumu pieejamību, mazinot administratīvo slogu klientiem un optimizējot nozares darbības procesus
Īstenot mērķtiecīgus pasākumus dažādas jomās vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību sekmēšanai
Pārskatīt sociālās aizsardzības un darba tirgus pakalpojumus administrējošo institūciju nodarbināto plānošanas sistēmu, kā arī celt darba nozīmīgumu un
panākt adekvātu atalgojumu

Ilgtermiņā

Valsts, pašvaldību un privātie sociālo pakalpojumu sniedzēji nodrošināti ar koplietošanas platformu funkcionalitāti modernu un efektīvu pakalpojumu
sniegšanai
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Jebkuras politikas plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītajiem ir izpratne par sieviešu un vīriešu, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgām tiesībām
un iespējām
Panākt ilgstošo vakanču samazinājumu sociālās aizsardzības un darba tirgus pakalpojumus administrējošajās institūcijās
Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas plānošanai ir pieejami savlaicīgi, regulāri, ticami un kvalitatīvi dati

5. Rīcības virziens. Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pārvaldības stiprināšana
Nr. p.
k.

Uzdevums

Starpinstitūciju sadarbības stiprināšana:
5.1.
Attīstīt uz personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem
vajadzībām mērķētu atbalsta pasākumu sistēmu (t.sk.
starpnozaru līmenī), primāri tādās jomās kā nodarbinātība,
veselība, izglītība, publiskās vides un sabiedriskā transporta
pieejamība

Izpildes termiņš
(gads)

Atbildīgā
institūcija

Līdzatbildīgās
institūcijas

Sasaiste ar politikas
rezultātu un
rezultatīvo rādītāju

Sasaiste ar
NAP2027
uzdevumu

regulāri

Nozaru
ministrijas

Pašvaldības,
NVO, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas
reģioni
NVO, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas
reģioni,
pašvaldības
NVO, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas
reģioni
IZM, pašvaldības,
NVO, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas
reģioni
Pašvaldības,
NVO, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas
reģioni
VM, IZM, EM,
IeM, SM,

2.3.RR; 2.4.RR;
3.2.RR

[317], [408]

5.2.

Integrēt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu plānošanu,
koordinēšanu un finansēšanu

regulāri

VM, LM

5.3.

Uzlabot starpnozaru sadarbību starp labklājības un izglītības
nozares institūcijām sociālo pakalpojumu plānošanā,
koordinēšanā un finansēšanā

regulāri

LM, IZM,
pašvaldības

5.4.

Uzlabot starpnozaru sadarbību starp labklājības, veselības,
iekšlietu un tieslietu nozares institūcijām aktuālu jautājumu
risināšanā, tai skaitā, antisociālās uzvedības, vardarbības
mazināšanas, bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

regulāri

LM, IeM, TM,
VM

5.5.

Izveidot starpinstitucionālās sadarbības algoritmus (ceļa karšu)
un stiprināt pašvaldību starpinstitucionālās komandas sadarbību
klientu gadījumu vadīšanā

2023

LM

5.6.

Izvērtēt dažādām mērķa grupām pieejamos sociālos
pakalpojumus, īpaši pievēršot uzmanību nepieciešamajai

regulāri

LM
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2.1.RR; 2.2.RR

2.15.RR; 2.18.RR

[71]

starpinstitucionālajai sadarbībai efektīvu pakalpojumu
nodrošināšanā

5.7.

Paplašināt starpdisciplināro pieeju1, tostarp, sociālās aprūpes
pakalpojumu nodrošināšanā bērniem un pilngadīgām personām
ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā, multipliem
traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, tai skaitā,
cilvēkiem ar demenci, hroniski slimiem un nedziedināmiem
cilvēkiem (paliatīvā aprūpē esošiem)

Ikvienam saprotama un iekļaujoša politika:
5.16.
Paaugstināt sabiedrības un visu iesaistīto pušu izpratni par
sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas jautājumiem, tai
skaitā, par personu ar invaliditāti, personu ar garīga rakstura
traucējumiem, gados vecāku cilvēku un citu nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanu
sabiedrībā un darba tirgū, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību
un iespēju nodrošināšanu, par personas iesaistīšanos valsts
sociālās apdrošināšanas sistēmā

1

regulāri

LM

regulāri

LM

Atbilstoši pamatnostādnēs definētajam starpnozaru sadarbības principam
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pašvaldības,
NVO, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas
reģioni
VM, IZM,
pašvaldības,
NVO, sociālo
pakalpojumu
sniedzēji,
plānošanas
reģioni
LBAS, LDDK,
SIF, plānošanas
reģioni

2.1.RR; 2.2.RR;
2.15.RR

[71]

5.2.RR

[408]

Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnes 2021.–2027. gadam
Virsmērķis ir bērniem un ģimenēm draudzīga sabiedrība, kas veicina bērnu un jaunatnes labklājību, veselīgu attīstību, vienlīdzīgas iespējas un
nabadzības risku un sociālās atstumtības mazināšanu ģimenēm ar bērniem.
Pamatnostādņu virsmērķim ir pakārtoti četri mērķi un no tiem izrietoši rīcības virzieni, kas ir balstīti bērnu, jaunatnes un ģimenes valsts politikas
galvenajos pamatvirzienos un kopā nodrošina, lai valsts politika būtu visaptveroša, sistēmiska, izsvērta un pēctecīga.

4.5. Rīcības virziens: Latvieši pasaulē un atgriešanās tēvzemē
Nr.

Uzdevums

2.

Remigrācijas veicināšanas politika – jaunu
cilvēku, ģimeņu ar bērniem atgriešanās tēvzemē.
PAPS.LV programmas pilnveide

Atbildīgā
institūcija

Līdzatbildīgie

Sasaiste ar
NAP2027

VARAM

PKC (DLC), ĀM, EM, LM, ZM, IZM,
SIF, pašvaldības, plānošanas reģioni

[105]
[220]
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Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam
Plāna mērķis ir sekmēt integrētas un personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošas atbalsta sistēmas attīstību. Mērķa sasniegšanai Plāns paredz
kompleksu pasākumu kopumu starpnozaru līmenī, tostarp invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošanu, pasākumus personu ar invaliditāti
nodarbinātības veicināšanai, invaliditātes seku mazināšanai, vides un pakalpojumu piekļūstamības veicināšanai un sabiedrībā valdošo stereotipu
mazināšanai par personām ar invaliditāti. Lai to nodrošinātu, Plāns paredz pasākumu kopumu piecos rīcības virzienos:

2. Rīcības virziens: Uz personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem vajadzībām mērķētas atbalsta pasākumu sistēmas, t.sk. starpnozaru
līmenī, attīstīšana
Uzdevumi: pilnveidot un attīstīt atbalsta pakalpojumus, lai mazinātu invaliditātes sekas un sekmētu personu ar invaliditāti iekļaušanos
sabiedrībā
Nr. p. k.

2.12.

2.13.

2.14.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais
rādītājs

Nodrošināts sociālās aprūpesPakalpojumu
Sekmēt iespēju bērniem ar pakalpojums bērniem, kuriem
saņēmušo skaits –
invaliditāti saņemt sociālās noteiktas medicīniskās
indikatīvi 344
aprūpes pakalpojumu
indikācijas īpašas kopšanas bērni ar
nepieciešamībai
invaliditāti
Pakalpojumu
Nodrošināts pieejams dienas
Nodrošināt bērniem ar
saņēmušo skaits aprūpes centra pakalpojums
invaliditāti dienas aprūpes
indikatīvi 45
bērniem pēc skolas vai skolas
centru pakalpojumus
bērni ar
brīvlaikos
invaliditāti
Nodrošināta iespēja bērniem,
kuriem noteiktas medicīniskās
indikācijas bērna invalīda
īpašas kopšanas
Pakalpojumu
Nodrošināt īslaicīgās
nepieciešamība, viņu
saņēmušo skaits –
sociālās aprūpes
vecākiem vai likumiskajiemindikatīvi 150
pakalpojumu bērniem ar
pārstāvjiem izmantot sociālās
bērni ar
invaliditāti
aprūpes pakalpojumu
invaliditāti
“Atelpas brīdis”
psihoemocionālā stāvokļa
uzlabošanai
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Līdzatbildīgās
Atbildīgā institūcija
institūcijas

LM
VARAM

Plānošanas
reģioni

Izpildes termiņš
(ar precizitāti līdz
pusgadam)
2023. gada
2.pusgads

Pašvaldības

LM
VARAM

Plānošanas
reģioni

2023. gada
2.pusgads

Pašvaldības

LM
VARAM

Plānošanas
reģioni
Pašvaldības

2023.gada 2.pusgads

Veicināt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
pieejamību bērniem ar
invaliditāti

2.15.

Pakalpojumu
Nodrošināti sociālās
saņēmušo skaits rehabilitācijas pakalpojumi
indikatīvi 1 000
bērniem ar invaliditāti, kas
bērnu ar
dzīvo ģimenēs
invaliditāti

Plānošanas
reģioni

LM
VARAM

2023.gada 2.pusgads

Pašvaldības

4. rīcības virziens: Vides un pakalpojumu piekļūstamības nodrošināšana
Uzdevumi: sekmēt vides un pakalpojumu piekļūstamību, tostarp paplašinot sabiedrības izpratni par vides un pakalpojumu piekļūstamības nozīmi
iekļaujošas sabiedrības veidošanai

Nr. p. k.

4.2.

Pasākums

Nodrošināt atbalstu
personām ar invaliditāti
viena mājokļa pielāgošanai

Darbības rezultāts

Rezultatīvais
rādītājs

Atbalstu saņēmušo
Nodrošināts atbalsts
personu ar
personām ar invaliditāti
invaliditāti skaits –
mājokļu vides
253
piekļūstamības
nodrošināšanai

Atbildīgā
institūcija

Līdzatbildīgās
institūcijas

Plānošanas reģioni
LM

Pašlaik izstrādes stadijā ir Tūrisma politikas attīstības plāns 2021.-2027. gadam, kur ir noteiktas 3 prioritātes :
1) tūrisma nozares starptautiskās konkurētspējas stiprināšana un eksporta veicināšana;
2) piesaistoša tūrisma piedāvājuma veidošana vietējo vērtību un dzīvesveida kontekstā, vietējā tūrisma veicināšana;
3) tūrisma pārvaldības pilnveidošana sadarbības un snieguma efektivizācijai, izglītība un pētniecība.
Prioritāšu rīcības virzienu pasākumos kā līdzatbildīgās institūcijas vairākās vietās ir minēti plānošanas reģioni.
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Izpildes termiņš
(ar precizitāti līdz
pusgadam)

2023.gada 2.pusgads

