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NAP2020 VIETA PLĀNOŠANAS HIERARHIJĀ

Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 

«Latvija 2030»

Saeimas konceptuālais 

dokuments «Latvijas 

izaugsmes modelis. 

Cilvēks pirmajā vietā.»

Nacionālā reformu 

programma  

stratēģijas «ES 2020» 

īstenošanai

Nozaru 

politikas 

attīstības 

plānošanas 

dokumenti

Reģionu un 

novadu 

attīstības 

plānošanas 

dokumenti

Valdības 

deklarācija 

un Valdības 

rīcības 

plāns

Nacionālais attīstības 

plāns 2014.-2020.
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Latvija 2030 piedāvā vairākus rīcības virzienus:

•izglītības pieejamība un pārmaiņas izglītības procesa 

organizācijā; 

•skola kā sociālā tīklojuma centrs; 

•kontekstuāla izglītība un skolotāja profesijas maiņa; 

•e-skola un informācijas tehnoloģiju izmantošana; 

•izglītošanās mūža garumā.
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Tautsaimniecības makrostrukturālos šķēršļus NRP piedāvā

pārvarēt ar šādiem risinājumiem:

•aktīva un atbalstoša darba tirgus politika;

•strukturālas izmaiņas profesionālajā izglītībā (elastīga un

pietuvināta, atbilstoša vietējām prioritātēm, iekļauta

vispārizglītojošās skolās, sadarbība ar uzņēmējiem);

•profesionālas ievirzes mūžizglītības principa ieviešana

(īpaši akcentējot pirmspensijas vecuma cilvēku vajadzības

sakarā ar pensijas vecuma paaugstināšanu).
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• Plaša izglītības pieejamība

• Infrastruktūras esamība, kas daļēji pilnveidota no ES fondu 

līdzekļiem 

• Liels augstāko izglītību ieguvušo skaits 

• Augstākās izglītības eksports atsevišķās jomās 
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• Nepietiekams radošums, kritiskās domāšanas u.c. procesu

apgūšana mācību procesā

• Bērnudārzu pieejamības trūkums neļauj vecākiem iekļauties

darba tirgū un sadārdzina darbaspēka izmaksas tautsaimniecībā

• Profesionālā un vispārējā vidējā izglītība nav pietiekami elastīga,

lai atbilstu darba tirgus mainīgām vajadzībām

• Nepietiekama uzņēmēju iesaiste izglītības sistēmas uzlabošanā

• Zema augstākās izglītības starptautiskā konkurētspēja

• Zems atalgojuma līmenis vispārējā izglītības sistēmā

• Studējošo īpatsvars tehniskajās un dabas zinātnēs ir pārāk mazs

• Izglītības finansēšanas principi neveicina virzību uz kvalitātes

paaugstināšanu
2014.03.14.Pārresoru koordinācijas centrs 9



• Izglītības sistēmai nodrošināt elastību mainīgam darba tirgum –

mūžizglītības principa stiprināšana 

• Izglītības sistēmai nodrošināt vērtības, kas uzlabo konkurētspēju un 

labklājību 

• Pastiprināt uzņēmumu atbildību par darbaspēka izglītošanu 

• Zināšanu pārnese uz Latviju no tiem iedzīvotājiem, kas mācās/strādā 

ārzemēs un ir ieguvuši zināšanas/pieredzi, kas Latvijā nav iegūstama 

• Izmantot kultūras infrastruktūru un pakalpojumus radošuma un 

izglītības veicināšanā 

• Mācību procesā plašāk izmantot jaunās tehnoloģijas, t.sk. veidot 

digitālos resursus 

• Stiprināt profesionālo asociāciju lomu un atbildību par izglītības 

kvalitāti un konkrētās jomas speciālistu kvalifikācijas celšanu 
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•Neatbalstoša valsts politika izglītības eksporta pasākumiem 

•Izglītības darbinieku pretestība reformām nozarē

•Nepietiekams finansējums mūžizglītības pasākumiem

•Sabiedrības neizpratne un nevēlēšanās iesaistīties mūžizglītībā
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EKONOMIKAS 

IZRĀVIENS 

TAUTAS 
SAIMNIECĪBAS 

IZAUGSME 

CILVĒKA 
DROŠUMSPĒJA 

IZAUGSMI 
ATBALSTOŠAS 
TERITORIJAS 

Augstražīga un 
eksportspējīga ražošana 

un starptautiski 
konkurētspējīgi 

pakalpojumi 

Attīstīta pētniecība, 
inovācija un 

augstākā izglītība 

Izcila 
uzņēmējdarbības 

vide 

Energoefektivitāte 
un enerģijas 

ražošana  

Cienīgs darbs 

Stabili pamati 
tautas ataudzei 

Cilvēku sadarbība, kultūra 
un pilsoniskā līdzdalība kā 
piederības Latvijai pamats 

 

Ekonomiskās aktivitātes 
veicināšana reģionos – 

teritoriju potenciāla 
izmantošana 

Pakalpojumu pieejamība 
līdzvērtīgāku darba 

iespēju un dzīves 
apstākļu radīšanai 

Dabas un kultūras 
kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana 

Kompetenču 
attīstība 

Vesels un 
darbspējīgs 

cilvēks 
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NAP2020 ietver:

• 3 prioritātes,               

12 rīcības virzienus,      

98 uzdevumus un 

rezultatīvos rādītājus

• Indikatīvo finansējuma 

apjomu katram no 12 

rīcības virzieniem 

• Atbildīgās un 

līdzatbildīgās 

institūcijas, sociālos un 

sadarbības partnerus 

katram no 98 

uzdevumiem 

• Indikatīvos finansējuma 

avotus katram no 98 

uzdevumiem



[278] Mērķis 1

Nodrošinot visiem bērniem un jauniešiem kvalitatīvu un

konkurētspējīgu pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī pieeju

nodarbībām un aktivitātēm ārpus formālās izglītības, samazināt bērnu

un jauniešu ar zemām pamatprasmēm īpatsvaru, vienlaicīgi palielinot

skolēnu īpatsvaru, kuri uzrāda augstākos kompetenču līmeņus

[283] Mērķis 2

Balstoties uz starptautiskajām tendencēm un darba tirgus prognozēm,

veidot adaptēties spējīgu un konkurētspējīgu profesionālās izglītības

sistēmu

[286] Mērķis 3

Attīstīt pieaugušo izglītību, veicinot cilvēka darba produktivitātes

pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām
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 Bāzes 

vērtība 

(gads) 

2014 2017 2020 2030 

[175] Augstākā izglītība (iedzīvotāju 

īpatsvars % 30-34 gadu vecumā ar 

augstāko izglītību) 

36 

(2012) 
37 38 40 >40 

[280] Jauniešu lasītprasmes (15.–16.g.v.) 

līmenis OECD PISA standartā – augstākie 

kompetenču līmeņi (5. un  

6. līmenis) 

2,9 

(2009) 
2,9 5 9 – 

[281] Jauniešu (15.–16.g.v.) lasītprasmes 

līmenis OECD PISA standartā – zemākie 

kompetenču līmeņi (1. līmenis) 

17,2 

(2009) 
17,2 15 13 – 

[282] Skolu nepabeigušo iedzīvotāju 

īpatsvars 18–24 gadus vecu iedzīvotāju 

vidū  

10,8 

(2011) 
10,5 10,2 10

1
 9 

[285] Izglītojamo proporcija vispārējās 

vidējās izglītības un profesionālās 

izglītības programmās pēc pamatizglītības 

ieguves 

61/39 

(2011./20

12. m.g.) 

60/40 55/45 50/50 50/50 

[288] Pieaugušo izglītībā iesaistīto 

personu īpatsvars 25–64 gadu vecumā (%) 

5,1 

(2011) 
7,0 9,5 15 34 

Datu avots: IZM, CSP 
Prognozes: IZM, PKC 

                                                           
1 Latvijas mērķis ir ambiciozāks nekā “Eiropa 2020” stratēģijā noteiktais mērķis „mazināt  skolu nepabeigušo iedzīvotāju 
īpatsvaru 18–24 gadus vecu iedzīvotāju vidū  2020.gadā līdz 13,4%”, jo Latvija jau 2012. gadā pārsniedz šo mērķi. 
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NAP2020 prioritāte "Cilvēka drošumspēja"

Prioritātes mērķis ir nodrošināt iespējas ikkatram cilvēkam gādāt par savu, savu
tuvinieku un Latvijas attīstību

Kā var stiprināt cilvēka drošumspēju?

[212] Jānodrošina iespējas attīstīt kompetences kvalitatīvā formālā izglītībā, kā
arī ārpus formālās izglītības sistēmas visa mūža garumā, lai mēs spētu saskatīt un
atrast risinājumus jebkuros apstākļos

Rīcības virziena „Cienīgs darbs” uzdevumi:

[246] Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana un nodarbinātības
barometra izveidošana

[248] Jauniešu nodarbinātības veicināšana

[249] Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju un bezdarbnieku
konkurētspējas un piekļuves darba tirgum veicināšana

[276] Visiem bērniem un jauniešiem līdz 2020. gadam jānodrošina kvalitatīva
pamatizglītība un vidējā izglītība, kā arī pieeja tādām nodarbībām ārpus formālās
izglītības, kas paplašina pieredzi, rada iespējas atklāt un kopt savus talantus
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NAP2020 prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme"

Prioritātes mērķis ir Latvijas tautas saimniecības struktūras 

sabalansēšana, uz ārējiem tirgiem orientēto nozaru darbības 

paplašināšana, mērķtiecīgs atbalsts ražošanas sektora uzņēmumiem un 

starptautiski konkurētspējīgu pakalpojumu sniedzējiem

Rīcības virziena „Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība” 

mērķi:

[170] Paaugstināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, sekmēt

cilvēkresursu piesaisti, inovatīvu ideju izstrādi, pētnieciskās

infrastruktūras pilnveidi, augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora

sadarbību, kā arī pētniecības un inovācijas pārnesi uzņēmējdarbībā

[177] Komercializējot zināšanas, veicināt inovatīvu, starptautiski

konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu un

ieviešanu ražošanā
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NAP2020 prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme«

Rīcības virziena „Kompetenču attīstība” uzdevumi:

[295] Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju

kompetences pilnveide atbilstoši darba tirgus tendencēm un profesionālās

izglītības iestāžu kapacitātes stiprināšana pieaugušo izglītībā

[296] Nepieciešamo profesionālo izglītības programmu noteikšana un izstrāde

atbilstoši veiktajai un plānotajai nozaru izpētei un noteiktajām

pamatprofesijām un kvalifikācijām

[340] Sabiedrības integrācijas iespēju veicināšana, t.sk. saistošas latviešu

valodas mācības, informācija par pamattiesībām, izglītības, veselības,

nodarbinātības, kultūras un citām dzīves jomām

[343] Mūsdienīgas, koordinētas latviešu valodas apguves sistēmas izveide, kas

veicina latviešu valodas lietošanu sabiedrībā
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Palīdzēt indivīdam attīstīt darba tirgū pieprasītas darba

prasmes un zināšanas:

- kritisko domāšanu,

- saziņas un sadarbības prasmes,

- finanšu pratību un uzņēmējspēju,

- vairāku valodu prasmi,

- IT kompetences,

- radošumu,

- daudzpusīgu kultūras pieredzi,

kas uzlabo indivīda konkurētspēju un dzīves kvalitāti.

2014.03.14.Pārresoru koordinācijas centrs 18



Vairāk par NAP2020

www.nap.lv

www.pkc.gov.lv
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