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Politikas mērķi atbilstoši ERAF un Kohēzijas 
fonda 2021-2017 regulējumam

1.Gudrāka Eiropa

2. Zaļāka Eiropa

3.Labāk sasniedzama Eiropa

4. Sociālāka Eiropa

5. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa

NAP2027 PRIORITĀTES - VĒRTĪBAS

1. Tautas ataudze un dzīvildze

2. Zināšanas un prasmes

3. Materiālā labklājība

4. Dzīves vide

5. Kultūra, sports, atpūta

6. Valstiskums un pilsoniskā apziņa



NAP 2027 kodola piedāvājumā trūkst

- Trūkst reģionālās attīstības un  teritoriālās komponentes
- Nav Latvija 2030 pārmantojamības
- Trūkst risinājuma kā NAPs kalpos par investīciju plānu 

sarunās ar ES?
- Publisko investīciju avotu klāstā nav paredzēts valsts 

attīstības budžets
- Nav pieminētas pašvaldības, arī ne kā sadarbības 

partneri 
- NAP izstrādes procesa līdzdarbībā, interešu 

saskaņošanas procesā - pašvaldības, plānošanas reģioni, 
u.c. 



LPS piedāvā

• Kopā ar NAP2027 gatavot izmaiņas Latvija 2030
• Izvirzīt konkrētu mērķi, kas jāsasniedz nākamajos 7 gados, 

nomainot virspusējo nekonkrēto labo nodomu uzskaitījumu 
• NAP 2027 labo nodomu sasniegšanai NAP integrēt nepieciešamas 

strukturālas pārmaiņas ekonomikā un valsts pārvaldē - attīstības 
priekšnosacījumi reģionos

• Kā NAP prioritātes izvirzīt:
• Augstas pievienotās vērtības ražošanas atbalstu
• Izglītības un zinātnes atbalstu, kas potenciāli nodrošinās augstu 

atalgojumu
• Ekonomisko aktivitāšu veidu dažādošanu reģionos un pašvaldībās

• Noteikt mērījumus, kurus izmantot šo uzdevumu sasniegumu mērīšanai
• NAP progresu mērīt teritoriālā griezumā



LPS piedāvā

LPS piedāvājums –
prioritāti “Valstiskums un pilsoniskā apziņa” aizstāt ar prioritāti 
“Nacionālā un vietējā ilgtspēja” (M.Pūķa/LPS priekšlikums) ar 
attiecīgiem rādītājiem nacionālajai un vietējai ilgtspējai:

- “Nacionālā ilgtspēja” - Nacionālā ilgtspēja raksturo Latvijas kā 
latviešu tautas mājvietas spēju nākamajos gadsimtos pastāvēt un 
attīstīties 

- “Vietējā ilgtspēja”- Vietējā ilgtspēja raksturo vietējo kopienu (labas 
pašvaldības galvenais nosacījums ir tās iedzīvotāju piederības 
sajūta teritorijai, gatavība iesaistīties šīs teritorijas attīstībā) spēju 
nākamajos gadsimtos pastāvēt un attīstīties 



LPS piedāvā

• NAP 2027 I redakcijas izstrādes procesā 
iesaistīt pašvaldības un februārī – marta 
sākumā visos plānošanas reģionos organizēt 5 
padziļinātas diskusijas kopā ar NAP 
ekspertiem 

• Pašvaldību un plānošanas reģionu 
priekšlikumi iesniedzami līdz 22.janvārim LPS




