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Nacionālais attīstības plāns 2021-2027

Rīcības virziena mērķi
•Oglekļa mazietilpīga, resursu efektīva un klimatnoturīga attīstība, lai Latvija sasniegtu klimata, 
enerģētikas, gaisa piesārņojuma samazināšanas, ūdeņu stāvokļa uzlabošanās un atkritumu 
apsaimniekošanas nacionālos mērķus un nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu un 
īstenotu drošas un kvalitatīvas, tai skaitā bioloģiskas pārtikas apriti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu. 
•Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot 
ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses. 
•Īstenota vides, ilgtspējīgas dabas resursu apsaimniekošanas un enerģētikas politika, kas balstīta 
uz taisnīgumu un savstarpējo uzticēšanos, sabiedrības atbalstu dabas un klimata aizsardzības 
pasākumiem, nosakot skaidrus un atklātus valsts un iedzīvotāju sadarbības modeļus un iesaistīšanos 
lēmumu pieņemšanā. 2



NAP2027

Rīcības virziena uzdevums

[292] Sabiedrības uzvedības modeļu un paradumu maiņas
veicināšana, izpratnes veidošana par vidi un ilgtspējīgu dabas
resursu apsaimniekošanu

Atbildīgā institūcija: VARAM

Līdzatbildīgās institūcijas: ZM, pašvaldības, plānošanas reģioni

Radītā ietekme no uzdevuma sasniegšanas sniegs pienesumu
sekojošiem NAP2027 indikatoriem:
• SEG emisiju intensitāte
• Radītais sadzīves atkritumu daudzums uz iedzīvotāju 
• Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platības īpatsvars
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8. Vides rīcības programmas 
mērķi

• sasniegt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķi
2030. gadā un panākt klimata neitralitāti līdz 2050. gadam

• uzlabot pielāgošanās spējas, stiprināt noturību un samazināt
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām

• nodrošināt virzību uz atjaunojošu izaugsmes modeli, atsaistot
ekonomikas izaugsmi no resursu izmantošanas un vides
noplicināšanas un paātrināt pāreju uz aprites ekonomiku

• tiekties pēc nulles piesārņojuma ar no toksisko vielu brīvu vidi,
tostarp gaisā, ūdenī un augsnē, un tādējādi arī aizsargājot
eiropiešu veselību un labklājību

• aizsargāt, saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un
palielināt dabas kapitālu (īpaši gaisa, ūdens, augsnes un mežu,
saldūdens, mitrāju un jūras ekosistēmu)

• veicināt vides ilgtspējību un samazināt vides un klimata slodzi,
kas saistīts ar ražošanu un patēriņu (īpaši enerģētikas,
rūpniecības attīstības, ēku un infrastruktūras, mobilitātes un
pārtikas sistēmas jomās)
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VPP2027 mērķi 

• Virzība uz klimatneitralitāti un 
klimatnoturīgumu

• Veicināt ilgtspējīgu resursu izmantošanu un 
pāreju uz aprites ekonomiku 

• Saglabāt un atjaunot ekosistēmas un 
bioloģisko daudzveidību 

• Samazināt piesārņojumu 
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VPP2027 izstrādāšanas pieeja 

• Integrētas tēmas un mērķi 

• Balstās uz jau esošajiem politikas plānošanas dokumentiem 
vides jomā 

• Risina OECD, Eiropas Komisijas un citos ziņojumos 
konstatētos problēmjautājumus 

Izstrādes process: 

• Tematiskās ekspertu sanāksmes (2020.gada 2.pusgads) 

• Integrēta versija (2021.gada sākums) 

• Publicēšana VARAM mājas lapā un izsludināšana VSS 
(2021.gada maijs) 
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Paldies par uzmanību!


