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Latvija

sasniedz tās attīstības mērķus?
Ministru prezidentes ziņojums par
valsts attīstības mērķu īstenošanu un
valdības paveikto*
* Latvija 2030 un NAP2020
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labi

41

1-

116

apmierinoši

vērtējumi

39

(dažos rādītājos
vērtēti vairāki aspekti)

0-

21

par 90 rādītājiem:

vāji

15

-1-

neapmierinoši

Rādītāji, kas ir ar stabilu virzību
pretim mērķiem un nereti pārsniedz
plānotās prognozes

Valsts
attīstības
mērķi līdz

Esošie
rezultāti

2030.

2-

gadam

labi

Iedzīvotāju nodarbinātība, %

2014.g.

(vecumā no 20 līdz 64 gadiem)

2014.g.

70

2020.g.
2030.g.

73
75

70.7

2017.g. 72

Globālās konkurētspējas
indeksa rangs (WEF)
2014.g.
60
2017.g.
53

2014.g.

42

2020.g. 45
2030.g.

• Profesionāli un mērķtiecīgi aktīvie
nodarbinātības pasākumi,
t.sk. profesionālās un neformālās
apmācības, mobilitātes atbalsts
• Jauniešu garantijas pasākumi

• Stabila makroekonomiskā vide
• Valsts konkurētspēju veicinošas
struktūrpolitikas īstenošana
• Inovācijas kapacitātes
paaugstināšana

40

Bioloģiskajā lauksaimniecībā
izmantotās platības, %
2014.g.
10
2017.g.
10

2012.g.

10.6

2020.g. 10
2030.g.

Pasākumi*, kas
palīdz īstenot
šo mērķi

• Atbalsts bioloģiskās produkcijas
pārstrādei
• Eksportspējas veicināšana
• Inovatīvu nišas produktu attīstība

15

Kultūras pasākumu
apmeklējumu skaits gadā,
uz 100 cilvēkiem
2014.g. 196
2017.g. 196
2020.g. 200

2013.g.

262.2

• Daudzveidīgs kultūras piedāvājums
• Ieguldījumi starptautiskos kultūras
sadarbības projektos un
informācijas tīklojumos
• Kultūras pieejamība

2030.g. 250

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi pašvaldību budžetos, eur 2014.g.
(IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos
uz 1 iedzīvotāju)

2014.g.
2017.g.

512.9

421
434

• Ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme
• Vidējās bruto darba samaksas
pieaugums
• Bezdarba līmeņa samazināšanās

2020.g. 447
Augstāko izglītību ieguvušo
īpatsvars

2013.g.

(vecumā no 30 līdz 34 gadiem), %

2014.g.
2017.g.
2020.g.

39.9

37
38
40

• Efektīva augstākās izglītības
kvalitātes vadības sistēmas
ieviešana
• Augtākās izglītības pieejamība
• Augstskolu konkurētspēja
starptautiskā līmenī

2030.g. 40
Iedzīvotāju fiziskās vai sportiskās
aktivitātes, % (fiziskās aktivitātes

vismaz 1-2 reizes nedēļā),
Eurobarometer dati

2013.g.

31

2014.g. 30
2020.g.
2030.g.

40
60

• Pasākumi jauniešu un tautas sporta
attīstībai
• Ģimenes ārstu iesaistīšanās
izpratnes par veselīgu dzīvesveidu
veidošanā
• Efektīva sporta un fizisko aktivitāšu
infrastruktūras izmantošana

Mērķi, kuros nepieciešama aktīvāka rīcība
to īstenošanā

Valsts
attīstības
mērķi līdz

2030.

gadam

Esošie
rezultāti

1-

apmierinoši

Iedzīvotāju ienākumu
nevienlīdzība (S80/ S20)
6
2014.g.
2017.g. 5.4
2020.g. 4.8

Iedzīvotāju skaita dabiskais
pieaugums, iedzīvotāju skaits
Reālistiskā prognoze
2014.g. -8713
2017.g. -4421
2020.g. -4940
Vēlamā prognoze
2014.g. -6500
2017.g. -2200
2020.g.
0

0-

vāji

2013.g.

6.3

2013.g.
-6720

Darba ražīgums, %
95
2030.g.

2013.g.

Jaundzimušo vidējais
paredzamais mūža ilgums
2030.g.
Vīrieši
75
Sievietes 82

2013.g.

Zinātnieku skaits, kas
nodarbināti privātajā sektorā, %
18
2014.g.
2017.g.
21
2020.g.
23
2030.g.
27
Nabadzības riska indekss
strādājošajiem iedzīvotājiem, %
(vec. no 18 līdz 64 gadiem)

2014.g.
2017.g.
2020.g.

8

67

Vīrieši

69.3
Sievietes

78.9

2013.g.

18.2

2013.g.

8.3

6.5
5

Pasākumi*, kas
palīdz īstenot
šo mērķi

• Nodokļu politika, kas mazina
ienākumu nevienlīdzību, t.sk.
diferencēts neapliekamais minimums
• Minimālā ienākuma līmeņa
noteikšana, un valsts sociālo pabalstu,
sociālās apdrošināšanas un sociālās
palīdzības pilnveidošana
• Darba tirgum atbilstošs izglītības
piedāvājums
• Atbalsts ģimenēm ar bērniem
• Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas
iespējas, t.sk. pirmsskolas izglītības
pieejamība
• Aktīva un veselīga novecošana –
mūža ilguma palielināšanai
• Mirstības no ārējiem nāves cēloņiem
mazināšana
• Neveselīgu paradumu mazināšana

• ES fondu investīcijas produktīvākai
nodarbinātībai un pievienotās vērtības
pieaugumam
• Veselīgs dzīvesveids un ieradumi
• Efektīva un saudzīga dabas resursu
izmantošana
• Aktivitātes veselīga un aktīva
dzīvesveida nostiprināšanai
• Veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamība
• Ļaundabīgo audzēju
savlaicīga diagnostika un ārstēšana
• Spēcīga saikne starp augstāko izglītību,
pētniecību un industriju
• Zinātņietilpīga uzņēmējdarbība
• Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts
• Nodokļu iniciatīvas pētniecības un
attīstības atbalstam
• Ārējā finansējuma piesaistīšana,
ieguldot cilvēkresursos un zinātnes
infrastruktūrā
• Pieaugušo izglītības precīzāka sasaiste
ar nākotnes darba tirgu
• Diferencēts neapliekamais minimums
• Minimālās darba algas palielināšana
• Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība

Kravu apgrozījums Latvijas ostās, 2014.g.
milj. tonnu gadā
80
2014.g.
74.2
2017.g.
98
2020.g. 116
2030.g. 140

• Stabils pārkrauto kravu apjoms
• Pastāvīgs konkurētspējas monitorings

Lauksaimniecības zemju
apsaimniekošana, %

• Valsts atbalsts lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādei
• Uzsākta Latvijas zemes fonda darbība
• Motivējoša nodokļu un administratīvo
sodu politika

(apsaimniekotās LIZ īpatsvars
kopējā LIZ platībā)

2014.g.
2017.g.
2020.g.

2014.g.

79

90
92
95

Preču un pakalpojumu
eksports, %
2014.g.
63
2017.g.
66
2020.g.
70
2030.g.
78
Energoatkarība, %
2014.g. 42.4
2017.g. 43.2
2020.g. 44.1
50
2030.g.
Izglītojamo proporcija vispārējās
vidējās izglītības un profesionālās
izglītības programmās pēc
pamatizglītības ieguves, %
2014.g. 60/40
2017.g. 55/45
2020.g. 50/50
2030.g. 50/50

2013.g.

• Jaunu eksporta tirgu apguve
• Tirgu diversifikācija un risku vadība

43

2013.g.

55.9

2014.g.

61/39

• Integrācija vienotajā ES Enerģētikas tirgū
• Starpsavienojumu izbūve –
alternatīviem enerģijas piegādes
avotiem
• Atjaunojamo energoresursu izmantošana
• Energoefektivitāte
• Profesionālās izglītības popularizēšana
jauniešu vidū
• Sadarbība ar uzņēmējiem izglītības
programmu izveidē

Mērķi, kas būtiski atpaliek no sākotnēji plānotā un
kuru sasniegšanai nepieciešama prioritāra rīcība

Valsts
attīstības
mērķi līdz

2030.

gadam

Izdevumi pētniecībai un
attīstībai. % no IKP
2014.g. 0.8
2017.g. 1.2
2020.g. 1.5
3
2030.g.

Iedzīvotāju piedalīšanās
pieaugušo izglītībā, %

(vecumā no 25 līdz 64 gadiem)

2014.g.
2017.g.
2020.g.
2030.g.

7
9.5
15

Esošie
rezultāti

-1-

neapmierinoši

2013.g.

0.6

2014.g.

5.5

Pasākumi*, kas
palīdz īstenot
šo mērķi

• Viedās specializācijas stratēģijas
īstenošana
• Pakāpeniska finansējuma
paaugstināšana
• Pētniecības kapacitātes un izcilības
stiprināšana
• Pētniecības infrastruktūras un
laboratoriju modernizācija
• Starptautiskās sadarbības projektu
īstenošana
• Pētījumu komercializācija
• Elastīga mūžizglītības pārvaldes
sistēma
• Neformālās izglītības, kas pielāgojas
mainīgajiem darba tirgus apstākļiem,
attīstība

34

Balsotāju līdzdalība
Saeimas vēlēšanās, %
70
2030.g.

Nabadzības riski ģimenēm ar
bērniem, %
1 pieaugušais + bērni
2014.g.
37
2017.g.
34
30
2020.g.

Mirušie no ārējiem nāves
cēloņiem,
uz 100 000 iedzīvotājiem
48
2030.g.

Rīgas plānošanas reģiona
iedzīvotāju īpatsvars, %
2014.g. 49.9
2017.g. 49.65
2020.g. 49.28
48
2030.g.
Apstrādes rūpniecības
ieguldījums ekonomikā, %
2014.g.
16
2017.g.
18
2020.g.
20
26
2030.g.

2014.g.

58.9

2013.g.
1

pieaugušais
+ bērni

41.1

2014.g.

93.3

2014.g.

50.5

2013.g

12.6

• Kvalitatīvas publiskās diskusijas par
politiku sabiedriskajos medijos
• Politiķu atbildības un „atskaitīšanās”
prakses sabiedrībai par paveikto
sekmēšana
• Lielāka politisko partiju aktivitāte
starp vēlēšanām, aicinot iedzīvotājus
līdzdarboties
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojums par apgādībā esošām
personām (2014.g. uz 165 euro
mēnesī)
• Vecāku pabalsta minimālais apmērs
• Bērna kopšanas pabalsta apmērs par
bērna kopšanu līdz bērna 1 gadam
• Uzturlīdzekļu izmaksas apmēri
• Valsts apmaksātas brīvpusdienas līdz
4. klasei
• Pirmsskolas izglītības pieejamība
• Veselībai kaitīgo ieradumu izplatības
mazināšana
• Depresijas u.c. garīgo saslimšanu
savlaicīga diagnostika pašnāvību
skaita mazināšanai
• Izpratnes veidošana par iespējām
izvairīties no traumām
t.sk., darbavietā, ceļu satiksmē
• Ražošanas un pakalpojumu nozares
attīstība reģionos
• ES fondu investīcijas jaunu darbavietu
veidošanai
• Inovatīva pieeja pakalpojumu
nodrošināšanai, samazinot
infrastruktūras izmaksas
• Kvalificēta darbaspēka pieejamība
• Uzņēmēju vajadzībām atbilstošs
infrastruktūras piedāvājums
• Tehnoloģisko risinājumu sasaiste ar
augsto tehnoloģiju iespējām
• Pievienotās vērtības radīšana kravu
grupām, kuru galamērķa valsts nav
Latvija

!

Lai sasniegtu Latvija 2030 un NAP2020 noteiktos valsts attīstības mērķus, valdība sadarbībā ar sociālajiem un
sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām strādā atbilstoši tās apstiprinātajam rīcības plānam
Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai.

i

Aktuālā informācija par valdības rīcības plāna īstenošanu ir pieejama PKC mājaslapā.
1
2

Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns no 2014. – 2020. gadam
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