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Pamatnostādņu izstrādes process
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2021.-2027.gada ietvarā risināmie 

sabiedrības attīstības jautājumi
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Diskusijas reģionos 
2019.gada oktobris
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Diskusijas reģionos 
2020.gada februāris
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Politikas hierarhija
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Latvija2030

Rīcības plāns

NAP2027

PAMATNOSTĀDNES



Nacionāla līmeņa indikatori 

(NAP 2027)

– Lepnums par piederību Latvijai 

– Iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot 

latviešu valodu un kuru dzimtā 

valoda nav latviešu valoda, no 

visiem valsts iedzīvotājiem

– Iedzīvotāju savstarpējais atbalsts 

– Iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās

– Iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās 

– Apmierinātība ar to, kā darbojas 

demokrātija 

– Iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības 

indekss ESS

– Iedzīvotāju uztvere par iespēju ietekmēt 

rīcībpolitiku

– Iedzīvotāju politiskās uzticēšanās indekss

– Medijpratības pieredze
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– Subjektīvā diskriminācijas pieredze 



ES līmenī izstrādātie saliedētas 

sabiedrības indikatori
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Papildinātība ar citu nozaru 

politikas dokumentiem
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Citas pamatnostādnes un kopīgi 

risināmie jautājumi

Iestāde Kompetence

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija

• Pilsoniskā izglītība

• Valodas politika

• Jauniešu politika

Labklājības 

ministrija

• Atbalsta sistēma romu, patvēruma meklētāju u.c. diskriminēto grupu 

sociāli ekonomiskajai iekļaušanai

Iekšlietu 

ministrija

• Patvēruma meklētāju uzņemšana

• Naida runa

Valsts kanceleja • Sabiedrības izglītošana un informēšana par demokrātiskas valsts 

pamatiem un vērtībām

• Sabiedrības līdzdalības koordinēšana

VARAM • Sabiedrības iesaistīšana vietējās un reģionālās attīstības dokumentu 

sagatavošanā un apspriešanā

• Valsts politika par informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēju un 

starpnieku atbildību par nelegāla satura (piem., naida runa un 

diskriminācija) izplatīšanu
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Ministru prezidenta 
birojs 

VK, SIF, NEPLP, 
LBAS, LDDK, LPS 

Pasaules brīvo 
latviešu apvienība, 
biedrības „Latvijas 

Pilsoniskās alianse” 
un „Laiks kultūrai”

Sabiedriskās 
politikas centrs 

PROVIDUS, Latvijas 
Universitāte 

AM, ĀM, FM, IeM, 
IZM, KM, LM, SM, 

TM, VARAM 
NIPSIPP 

īstenošanas 

padome



Politikas virsmērķis

Saliedētas sabiedrības politikas virsmērķis ir

nacionāla, solidāra, atvērta un pilsoniski aktīva

sabiedrība, kuras pastāvēšanas pamats ir Satversmē

noteiktās demokrātiskās vērtības un cilvēktiesības,

latviešu valoda un latviskā kultūrtelpa.
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Saliedētas un pilsoniski aktīvas 

sabiedrības pamatnostādnes 2021.-

2027.gadam
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Rīcības virzienu mijiedarbība 

un caurviju prioritātes
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Rīcības virzienu uzdevumi
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Ieviešanas rezultāti un 

sasniegšanas pamats
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taisnīguma

izpratne

LĪDZDARBĪBA / LĪDZDALĪBA

piederība

nacionālā identitāte
valstiskuma apziņa uzticēšanās

solidaritātetīklošanās

daudzveidības 

pieņemšana



Paldies par uzmanību!


