
 

 
 

 

 

Informācija par nozaru pamatnostādņu izstrādi 2021.-2027. gada plānošanas periodam 

 

 

Ministrija 
Pamatnostādnes 

nosaukums 
Ministrijas komentārs Sabiedrības iesaiste 

Virzība 

VSS 

Virzība 

MK 

Aizsardzības 

ministrija 
Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms     

Ārlietu 

ministrija 

Attīstības 

sadarbības 

politikas 

pamatnostādnes 

2021.-2025./27. 

gadam 

2020. gada laikā ir plānots 

izstrādāt un Ministru kabinetā 

apstiprināt jaunas attīstības 

sadarbības politikas 

pamatnostādnes laika periodam 

no 2021. līdz 2025.gadam. Šajā 

procesā Ārlietu ministrija jau 

pamatnostādņu izstrādes sākumā 

ir iesaistījusi nevalstiskās 

organizācijas, kā arī citas 

ieinteresētās puses, lai 

nodrošinātu viedokļu apmaiņu 

par Latvijas attīstības sadarbības 

politikas mērķi, prioritātēm un 

rīcības virzieniem nākamajā 

plānošanas periodā. 

16. aprīlī Ārlietu ministrija izplatīja aicinājumu 

interesentiem piedalīties aptaujā “20 jautājumi par 

Latvijas attīstības sadarbību pēc 2020.gada”. Saņemta 

61 atbilde, t.sk. aptuveni 1/3 daļa respondentu 

norādījuši, ka pārstāv pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju; 

 

15. un 18. maijā ministrija rīkoja attālinātas tematiskās 

ekspertu diskusijas par prioritāšu izvēles procesu un 

palīdzības efektivitāti, attīstības sadarbības īstenošanas 

spēju un koordinācijas stiprināšanu, privātā sektora 

iesaisti un starpnozaru partnerību veidošanu, oficiālās 

attīstības palīdzības finansējuma mērķu sasniegšanu un 

sabiedrības informēšanu un globālo izglītību. 

Diskusijās tika aicināti piedalīties Attīstības sadarbības 

politikas konsultatīvās padomes dalībnieki, tostarp 

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) un 

tās biedri, attīstības sadarbības īstenotāji un nozaru 

eksperti. Piedalījās vairāki “Latvijas Pilsoniskās 

alianses” biedri - LAPAS, Centrs Marta, Sabiedriskās 

politikas centrs “Providus”, Zaļā Brīvība -, kā arī citas 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Organizācijas un 

eksperti tika aicināti sniegt komentārus arī rakstiski.  

Nav info Nav info 

Ekonomikas 

ministrija 

Nacionālās 

industriālās 

politikas 

NIP pamatnostādnēs kā 

virsmērķis ir noteikts Latvijas 

tautsaimniecības eksporta 

NIP pamatnostādnes 11.03.2020. tika publicētas 

Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē publiskajai 

apspriešanai 

02.07.2020. 

(VSS-548) 
Nav info 



 

 

 
 

 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

potenciāla palielinājums, 

savukārt kā apakšmēŗki: noteikt 

galvenos industriālās politikas 

virzienus, ņemot vērā esošās 

attīstības tendences, globālos 

izaicinājumus, t.sk. klimata 

pārmaiņas, un nozaru 

potenciālās iespējas virzībā uz 

augstāku pievienotās vērtības 

produktu attīstību un ražošanu; 

sekmēt cilvēkresursu kapacitātes 

stiprināšanu; radīt pievilcīgāku 

uzņēmējdarbības vidi kā 

mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem, tā arī lielajiem jau 

sevis pierādījušiem 

uzņēmumiem.  

https://www.em.gov.lv/lv/Ministrija/sabiedribas_lidzd

aliba/diskusiju_dokumenti/, taču ņemot vērā, šajā laika 

posmā valsī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar 

Covid -19 vīrusa izplatību, šobrīd tiek veikta NIP 

pamatnostādņu ekonomiskās situācijas un to prognožu 

precizēšana, plānots, ka šī mēneša laikā precizētās NIP 

pamatnostādnes tiks virzītas izsludināšanai Valsts 

sekretāru sanāksmē. 

Ekonomikas 

ministrija 

Mājokļu 

pieejamības 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Nav sniegta informācija Nav sniegta informācija Nav info Nav info 

Finanšu 

ministrija 

Valsts nodokļu 

politikas 

pamatnostādnes 

2021.-2025. 

gadam 

Lai nodrošinātu iespēju MK 

paust viedokli par nodokļu 

politikas virzienu 

priekšlikumiem pirms valsts 

nodokļu politikas pamatnostādņu 

iesniegšanas MK, tika izstrādāts 

un 2020.gada 25.februārī MK 

iesniegts informatīvais ziņojums 

Nav sniegta informācija Nav info Nav info 



 

 

 
 

 

“Par virzieniem Valsts nodokļu 

politikas pamatnostādņu 2021.-

2025.gadam izstrādei” (TA – 

276). Informatīvais ziņojums 

saturēja sadarbības partneru – 

Valdības koalīciju veidojošo 

politisko partiju – priekšlikumu 

apkopojumu Latvijas nodokļu 

sistēmas uzlabošanai, kas ir 

apspriesti dažādos publiskos 

formātos. Valdības sociālie 

partneri un nevalstiskās 

organizācijas tika iepazīstinātas 

ar informatīvo ziņojumu 

Nacionālās Trīspusējās 

sadarbības padomes (turpmāk – 

NTSP) Budžeta un nodokļu 

apakšpadomes 2020. gada 12. 

februāra sēdē. 

Laika periodā no 2020. gada 

februāra līdz marta sākumam 

turpinājās intensīvs darbs pie 

vidēja termiņa valsts nodokļu 

politikas pamatnostādņu 

izstrādes gan Attīstības 

komitejas, gan arī NTSP 

Budžeta un nodokļu 

apakšpadomes sanāksmēs.  

Sakarā ar jaunā koronavīrusa 

izraisītās slimības vīrusa 



 

 

 
 

 

COVID-19 straujo izplatību 

pasaulē un Latvijā noteiktajiem 

ierobežojumiem un to ietekmi uz 

tautsaimniecību, darbs tiek 

koncentrēts tieši uz šo jautājumu 

risinājumiem, kā rezultātā valsts 

nodokļu politikas pamatnostādņu 

2021.-2025.gadam izstrādes 

process ir  aizkavējies. Tomēr 

šobrīd nav pieņemts lēmums par 

vidēja termiņa valsts nodokļu 

politikas pamatnostādņu 

izstrādes termiņa pārcelšanu. 

Jebkurā gadījumā, jāņem vērā 

arī pastāvošās neskaidrības un 

riskus ko rada pandēmija un tās 

ietekme uz ekonomisko attīstību, 

kas vēl nav beigusies. 

Finanšu 

ministrija 

Valsts nodokļu 

politikas 

pamatnostādnes 

2021.-2025. 

gadam 

Lai nodrošinātu iespēju MK 

paust viedokli par nodokļu 

politikas virzienu 

priekšlikumiem pirms valsts 

nodokļu politikas pamatnostādņu 

iesniegšanas MK, tika izstrādāts 

un 2020.gada 25.februārī MK 

iesniegts informatīvais ziņojums 

“Par virzieniem Valsts nodokļu 

politikas pamatnostādņu 2021.-

2025.gadam izstrādei” (TA – 

276). Informatīvais ziņojums 

Nav sniegta informācija Nav info Nav info 



 

 

 
 

 

saturēja sadarbības partneru – 

Valdības koalīciju veidojošo 

politisko partiju – priekšlikumu 

apkopojumu Latvijas nodokļu 

sistēmas uzlabošanai, kas ir 

apspriesti dažādos publiskos 

formātos. Valdības sociālie 

partneri un nevalstiskās 

organizācijas tika iepazīstinātas 

ar informatīvo ziņojumu 

Nacionālās Trīspusējās 

sadarbības padomes (turpmāk – 

NTSP) Budžeta un nodokļu 

apakšpadomes 2020. gada 12. 

februāra sēdē. 

Laika periodā no 2020. gada 

februāra līdz marta sākumam 

turpinājās intensīvs darbs pie 

vidēja termiņa valsts nodokļu 

politikas pamatnostādņu 

izstrādes gan Attīstības 

komitejas, gan arī NTSP 

Budžeta un nodokļu 

apakšpadomes sanāksmēs.  

Sakarā ar jaunā koronavīrusa 

izraisītās slimības vīrusa 

COVID-19 straujo izplatību 

pasaulē un Latvijā noteiktajiem 

ierobežojumiem un to ietekmi uz 

tautsaimniecību, darbs tiek 



 

 

 
 

 

koncentrēts tieši uz šo jautājumu 

risinājumiem, kā rezultātā valsts 

nodokļu politikas pamatnostādņu 

2021.-2025.gadam izstrādes 

process ir  aizkavējies. Tomēr 

šobrīd nav pieņemts lēmums par 

vidēja termiņa valsts nodokļu 

politikas pamatnostādņu 

izstrādes termiņa pārcelšanu. 

Jebkurā gadījumā, jāņem vērā 

arī pastāvošās neskaidrības un 

riskus ko rada pandēmija un tās 

ietekme uz ekonomisko attīstību, 

kas vēl nav beigusies. 

Iekšlietu 

ministrija 
Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms 

    

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

Izglītības un 

prasmju attīstības 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Pamatnostādņu struktūras 

sākotnējā apspriešana ministrijas 

izveidotajās darba grupās un 

konsultatīvajās padomēs, kurās 

piedalās sociālie un būtiskākie 

sadarbības partneri ir uzsākta, 

turpmāk paredzēta 

pamatnostādņu plaša sabiedriskā 

apspriešana. Jūnijā un jūlijā 

ministrija plāno pamatnostādņu 

projekta sākotnējās versijas 

izsūtīšanu sociālajiem un 

Līdz augustam Augusts Nav info 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

Zinātnes, 

tehnoloģijas 

attīstības un 

inovācijas 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Līdz augustam Augusts Nav info 



 

 

 
 

 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

Sporta politikas 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

sadarbības partneriem. Ievērojot 

ar Covid-19 saistītos iespējamos 

pulcēšanās ierobežojumus, tiks 

organizētas dažādu sabiedrības 

interešu grupu aptaujas, 

konsultatīvās padomes un darba 

grupu diskusijas visos 

plānošanas reģionos. Ņemot vērā 

pamatnostādņu nozīmi valsts 

turpmāko septiņu gadu attīstībā, 

ir svarīgi, lai nevalstiskais 

sektors aktīvi piedalās 

sabiedriskajā apspriešanā. 

Augustā pēc saņemto viedokļu 

apkopošanas sagatavotie 

pamatnostādņu projekti tiks 

izsludināti Valsts sekretāru 

sanāksmē. 

Līdz augustam Augusts Nav info 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

Valsts valodas 

politikas 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Līdz augustam Augusts Nav info 

Kultūras 

ministrija 

Saliedētas 

sabiedrības 

politikas 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Pamatnostādņu sagatavošanas 

gaitā tika organizēti divi 

diskusiju cikli – 2019. gada 

oktobrī (diskusijas 18 pilsētās, 

350 dalībnieku) un 2020. gada 

februārī (diskusijas piecos 

plānošanas reģionos, ap 150 

dalībnieku), kopā iesaistot 

vismaz 500 dalībniekus. 

Pamatnostādņu projekts ir 

izskatīts Nacionālās identitātes, 

pilsoniskās sabiedrības un 

Pēc pamatnostādņu projekta sagatavošanas tas tiks 

nodots publiskajai apspriešanai š.g. jūlijā atbilstoši 

Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr.970 

“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā” nosacījumiem. 

Nav info Nav info 



 

 

 
 

 

integrācijas politikas 

pamatnostādņu īstenošanas 

uzraudzības padomes sēdē, kā 

arī Nevalstisko organizāciju un 

Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas 

padomes sēdē. 

Šobrīd Kultūras ministrija 

apkopo kultūras apakšnozaru 

padomju (kurās cita starpā 

līdzdarbojas arī nevalstiskā 

sektora pārstāvji) priekšlikumus 

pamatnostādņu uzdevumu un 

pasākumu daļai. 

Kultūras 

ministrija 

Valsts 

kultūrpolitikas 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Valsts kultūrpolitikas 

pamatnostādņu 2021.-

2027.gadam izstrāde uzsākta 

2019.gada oktobrī. To izstrādes 

ietvaros ir notikušas vairākas 

tematiskās diskusijas ar 

iesaistītajām kultūras nozares 

pārstāvjiem, kurās piedalījās gan 

valsts, gan pašvaldību, gan 

nevalstiskā sektora kultūras 

darbinieki. Pamatnostādņu 

galvenie rīcības virzieni ir 

apspriesti Kultūras ministrijas 

konsultatīvajās padomēs, kurās 

ir pārstāvēts arī nevalstiskais 

sektors. 

Šobrīd Kultūras ministrija apkopo līdzšinējās 

diskusijās iegūtos priekšlikumus un tuvākajā laikā 

plāno uzsākt jaunu diskusiju ciklu ar nozaru 

pārstāvjiem, tai skaitā nevalstisko sektoru, par 

sākotnējo pamatnostādņu projektu.  

Nav info Nav info 



 

 

 
 

 

2020.gada 7.martā sadarbībā ar 

Laikmetīgās kultūras nevalstisko 

organizāciju asociāciju un 

domnīcu “Providus” organizēts 

sabiedrības iesaistes pasākums 

kultūrpolitikas pamatnostādņu 

rīcības virziena – kultūras 

pieejamība – satura izstrādei. 

Plānotās reģionālās diskusijas 

par kultūrpolitikas 

pamatnostādnēm diemžēl 

ierobežojuši saslimšanas Covid-

19 ierobežošanai pieņemtie 

lēmumi par pulcēšanas 

aizliegumu.  

Labklājības 

ministrija 

Sociālās 

aizsardzības un 

darba tirgus 

politikas 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Sākotnējo pamatnostādņu 

izstrādes un sabiedrības iesaistes 

plānoto procesu un grafiku ir 

būtiski ietekmējusi 2020.gada 

12.martā valstī izsludinātā 

ārkārtējā situācija COVID-19 

pandēmijas izplatības 

mazināšanai, attiecīgi ministrijas 

uzmanību koncentrējot uz tādu 

pasākumu izstrādi, kas mazinātu 

ekonomiskās lejupslīdes ietekmi 

uz iedzīvotāju ikdienu Šajā laika 

periodā Labklājības ministrijas 

galvenā prioritāte bija sociālā 

atbalsta pasākumu plānošana, 

Galvenie attīstības virzieni un uzdevumi, kas 

iekļaujami pamatnostādnēs jau ir plaši diskutēti un 

apspriesti 2019.gadā Nacionālā attīstības plāna 2021.-

2027.gadam (NAP2027) projekta izstrādes darba 

grupās, attiecīgi balstot nozares pamatnostādņu izstrādi 

uz NAP2027. Tādējādi Labklājības ministrija neplāno 

organizēt atsevišķas darba grupas plānošanas 

dokumentu izstrādei, bet maksimāli izmantos esošos 

sadarbības mehānismus diskusijās par pamatnostādņu 

projektiem. 

 

Labklājības ministrija, apzinoties sabiedrības iesaistes 

nozīmi nozares pamatnostādņu izstrādē, līdztekus 

oficiālajam pamatnostādņu projekta saskaņošanas 

procesam plāno: 

Nav info Nav info 



 

 

 
 

 

operatīva normatīvā regulējuma 

izstrāde, kas nepieciešama 

valdības un Saeimas lēmumu 

pieņemšanai par sociālo pabalstu 

un pakalpojumu izveidi vai 

pilnveidošanu, finanšu līdzekļu 

piesaiste un administrēšana, 

atbilstošo drošības pasākumu 

veikšana padotības iestādēs un 

pakalpojumu sniegšanas vietās. 

Ņemot vērā ierobežotos laika un 

cilvēku resursus, nozares 

pamatnostādņu izstrāde tika 

atlikta uz vēlāku laika periodu. 

Arī valdības noteiktie pulcēšanās 

ierobežojumi zināmā mērā 

ietekmēja plānotās diskusijas par 

pamatnostādņu saturu ar nozares 

ieinteresētajiem partneriem.  

Pašreizējā posmā Labklājības 

ministrija ir uzsākusi iekšējas 

diskusijas ar struktūrvienībām 

un atbildīgajām ministrijām, pēc 

tam plānojot iesaistīt arī ārējos 

sadarbības partneru un citus 

interesentus. 

1) sākot no š.g. septembra organizēt pamatnostādņu 

apspriešanu dažādās nozares politiku koordinējošās 

padomēs un komitejās, kurās ir pārstāvētas gan valsts 

un pašvaldību institūcijas, gan sociālie partneri, gan 

nevalstiskās organizācijas, piemēram, Sociālās 

iekļaušanas politikas koordinācijas padome, Sociālo 

pakalpojumu attīstības padome, Nevalstisko 

organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padome u.c.; 

2) š.g. rudenī organizēt tiešsaistes diskusiju ar visu 

ieinteresēto pušu iesaisti; 

3) sākot no š.g. septembra uzsākt sabiedrības 

līdzdalības procesu, publicējot pamatnostādņu projektu 

Labklājības ministrijas interneta vietnē viedokļu 

apzināšanai. 

Satiksmes 

ministrija 

Transporta 

attīstības 

pamatnostādnes 

TAP2027 sagatavošanas tika 

uzsākts 2018.gadā, kad 

ministrija veica mērķa grupu 

aptauju par iespējamajiem 

Norādām, ka turpmāka sabiedrības, t.sk. nevalstisko 

organizāciju, iesaiste, tiek plānota TAP2027 publiskās 

apspriešanas laikā š.g. jūlijā atbilstoši Ministru 

kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr. 157 

jūlijs Nav info 



 

 

 
 

 

2021.-2027. 

gadam 

TAP2027 mērķiem, 

aplūkojamajām tēmām, rīcības 

virzieniem un nepieciešamo 

sadarbību. Ministrija aptauju 

nosūtīja 22 adresātiem (Rīgas 

plānošanas reģions, Vidzemes 

plānošanas reģions, Kurzemes 

plānošanas reģions, Latgales 

plānošanas reģions, Zemgales 

plānošanas reģions, Latvijas 

Pašvaldību savienība, Latvijas 

Lielo pilsētu asociācija (LLPA), 

Latvijas Darba devēju 

konfederācija, Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības 

kamera (LTRK), Latvijas 

Tranzīta biznesa asociācija 

(LTBA), Latvijas Loģistikas 

asociācija (LLA), Baltijas 

asociācija - Transports un 

loģistika (BATL), Latvijas Ostu 

asociācija (LOA), Latvijas Mazo 

ostu asociāciju (LMOA), 

Latvijas Ceļinieku asociācija 

(LCA), Latvijas Riteņbraucēju 

apvienība, Latvijas Auto (LA), 

Latvijas Pasažieru pārvadātāju 

asociācija, Latvijas 

Dzelzceļnieku biedrība (LDZB), 

Latvijas Aviācijas asociācija 

"Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums" V nodaļā aprakstītajai procedūrai.  



 

 

 
 

 

(LAA), Latvijas Jūrniecības 

savienība un Ārvalstu investoru 

padome) un saņēma 20 atbildes 

(Neatbildēja LLPA, bet tās vietā 

atsevišķas pilsētas. Tāpat 

papildus plānošanas reģioniem 

atbildi sniedza atsevišķas 

pašvaldības. Atbildes nav 

snieguši LTRK, BATL, LTBA, 

LLA, LOA, LMOA, LCA, LA, 

LDZB, LAA). 

Pašlaik TAP2027 izstrādes 

process turpinās. Ir sagatavots 

TAP2027 projekts un SIA 

"Estonian, Latvian & Lithuanian 

Environment" veic TAP2027 

stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu. [..]  

Vienlaikus informējam, ka 

TAP2027 projektā noteiktais 

mērķis ir integrēta transporta 

sistēma, kas nodrošina drošu, 

efektīvu, viedu un ilgtspējīgu 

mobilitāti, veicina valsts 

ekonomisko izaugsmi, reģionālo 

attīstību un dod ieguldījumu 

pārejā uz ekonomiku ar zemu 

oglekļa emisijas līmeni. Tāpat 

TAP2027 projekts definē 

sasniedzamos politikas 



 

 

 
 

 

rezultātus: (1) uzlabotas 

mobilitātes iespējas, (2) 

samazinātas siltumnīcefekta 

gāzu emisijas transportā, (3) 

nodrošināta konkurētspējīga 

transporta un loģistikas 

infrastruktūra un pakalpojumi, 

(4) paaugstināta transporta 

drošība un drošums un (5) 

sekmētas inovācijas un uz darba 

tirgu orientēta profesionālā 

izglītība. 

Īstenojot TAP2027 iekļautos 

uzdevumus, paredzams, ka 

uzlabosies mobilitāte, tranzīta un 

kravu pakalpojumi, kā arī 

infrastruktūra, kas pilnībā 

iekļausies Eiropas transporta 

tīklā (turpmāk - TEN-T). Ārpus 

TEN-T tīkla infrastruktūrai 

būtiski paredzēt savienojumus ar 

TEN-T, nodrošinot reģionu 

savienojamību. Nākamajā 

plānošanas periodā jāpanāk 

satiksmes un transporta drošības 

uzlabošanās, kur liela nozīme 

piešķirama digitālo risinājumu 

izmantošanai, ko sekmēs 5G 

mobilo sakaru pārklājums gar 

TEN-T transporta koridoriem. 



 

 

 
 

 

Tāpat pētniecība, inovācijas un 

uz darba tirgu orientēta 

profesionālā izglītība nodrošinās 

sekmīgu transporta sistēmas 

attīstību. 

Tieslietu 

ministrija 

Resocializācijas 

politikas 

pamatnostādnes 

2022.-2027. 

gadam 

Tieslietu ministrija izstrādās 

“Ieslodzīto resocializācijas 

pamatnostādnes 2021.- 

2027.gadam”, kurās plānots 

paredzēt aktivitātes šādos 

virzienos (indikatīvi): 

1.rīcības virziens – pilnveidot 

resocializācijas darbu ar 

ieslodzītajiem un probācijas 

klientiem atbilstoši mainīgās 

vides izaicinājumiem, 

nodrošinot jaunus/pilnveidotus 

resocializācijas darba 

instrumentus un darba metodes 

darbam ar jaunām mērķa 

grupām, ieviešot arī 

resocializācijas darba 

(kriminālsoda izpildes) 

efektivitātes mērījumu sistēmu; 

2.rīcības virziens – Nodrošināt 

jaunajām resocializācijas 

vajadzībām atbilstošu personālu 

ieslodzījuma vietās un Valsts 

probācijas dienestā, kā arī 

atbilstošu brīvprātīgo un 

Sabiedrības līdzdalības iespējas pamatnostādņu 

izstrādē tiks nodrošinātas atbilstoši noteiktajai kārtībai 

un iedibinātajai praksei par iespējām līdzdarboties 

sabiedrību, informējot ar paziņojumu Tieslietu 

ministrijas un Ministru kabineta tīmekļvietnē.  
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līdzgaitnieku nodrošinājumu; 

3.rīcības virziens – Nodrošināt 

soda izpildes vajadzībām 

adekvātu infrastruktūru, t.sk. 

nepieciešamos e-risinājumus; 

4.rīcības virziens - Stiprināt 

sabiedrības lomu soda izpildē, 

t.sk. izglītojot un nodrošinot 

atbalsta pasākumus NVO, 

pašvaldībām un citām 

institūcijām par personu, kas 

izcietušas sodu, noziedzīgas 

uzvedības riskiem, kas nozīmīgi 

personas integrācijai sabiedrībā. 

Veselības 

ministrija 

Sabiedrības 

veselības 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Veselības ministrija informē, ka 

šobrīd strādājam pie 

Pamatnostādņu projekta, kas 

detalizē Latvijas Nacionālajā 

attīstības plānā 2021.–2027. 

gadam definētos ar veselības 

nozari saistītos rīcības virzienus 

un kas ir saskaņā ar rīkojumā  

par nozaru politiku 

pamatnostādnēm 2021.–2027. 

gada plānošanas periodam 

indikatīvajiem virzieniem. 

Vēršam uzmanību, ka 

Pamatnostādnes ir plānots 

iesniegt Ministru kabinetā 2021. 

gada februārī. Savukārt šī gada 

Nav sniegta informācija Nav info 
2021.gada 

februāris 



 

 

 
 

 

III ceturksnī, kad Pamatnostādņu 

projekts būs izstrādāts, plānojam 

iesaistīt nevalstiskās 

organizācijas, tai skaitā biedrību 

“Latvijas Pilsoniskā alianse”, un 

uzklausīt to viedokli un 

priekšlikumus par 

Pamatnostādņu saturu. 

Vides 

aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības min

istrija 

Digitālās 

transformācijas 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Darbs pie pamatnostādņu 

izstrādes norit kopā ar 

ministrijām un sociālajiem 

partneriem. Sabiedrības 

pārstāvju iesaiste notikusi jau no 

pamatnostādņu izstrādes 

sākuma. VARAM uzrunāja 

vairākas nevalstiskās 

organizācijas un sociālos 

partnerus, kuri arī deleģēja savus 

pārstāvjus darba grupās: 

Vidzemes augstskola, LIKTA, 

LDDK, LPS, Latvijas Interneta 

asociācijas; Latvijas Republikas 

grāmatvežu asociācija; Latvijas 

Blokķēdes attīstības asociācija; 

Latvijas Pārtikas Tirgotāju 

asociācija; Latvijas Loģistikas 

asociācija, Latvijas Zinātņu 

akadēmija, Latvijas Privātā un 

Riska Kapitāla Asociācija. 

Šobrīd tiek formulētas rīcības 

Jūlijā dokumenta pirmā melnraksta versija tiks 

publicēta sabiedriskajai apskriešanai VARAM un 

Valsts kancelejas mājas lapās. Plašākas sabiedrības 

iesaiste sagaidāma tieši sabiedriskās apspriešanas 

procesā. Papildus katras ministrijas atbildībā ir uzrunāt 

savas nozares nevalstiskās organizācijas, sagatavojot 

viedokli, t.sk. attiecībā uz pamatnostādnēm. 

Nav info 
oktobris-

novembris 



 

 

 
 

 

virzienu sadaļas un notiek satura 

veidošana.  

Vides 

aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības min

istrija 

Reģionālās 

politikas 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Apstiprinātas ar Ministru 

kabineta 2019.gada 26.novembra 

rīkojumu Nr. 587 

Nav attiecināms 

    

Vides 

aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības min

istrija 

Vides politikas 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Izstrādes procesā sabiedrības 

pārstāvji, tai skaitā nozares 

pārstāvji un attiecīgo jautājumu 

sadarbības partneri (nozaru 

pārstāvji, profesionālās 

asociācijas, NVO un citas 

institūcijas) tiks uzaicināti 

piedalīties sanāksmēs, kas tiks 

organizētas par atsevišķām 

tēmām 2020. gada rudenī. 

Pamatnostādnēm, tiks veikts 

stratēģiskais vides novērtējums. 

 

Pamatnostādnes plānots izstrādāt 

līdz 2020. gada decembrim. 

Atbilstoši normatīvajiem aktiem par pamatnostādnēm 

un tā vides pārskatu rīkos sabiedrisko apspriešanu. Par 

pamatnostādņu projektu un vides pārskatu viedokli 

varēs sniegt jebkurš sabiedrības pārstāvis. Informācija 

par pamatnostādnēm un stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu tiks publicēta VARAM un Vides 

pārraudzības valsts biroja tīmekļvietnēs. 
Nav info Nav info 

Zemkopības 

ministrija 

Meža un saistīto 

nozaru 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Informējam, ka 2020.gadā 

Zemkopības ministrija plāno 

uzsākt “Meža un saistīto nozaru 

pamatnostādnes 2021.-2027. 

gadam” izstrādi. Pamatnostādņu 

izstrādes gaitā, kā tas noticis arī 

iepriekšējā periodā, plānots 

iesaistīt valsts pārvaldes, nozaru 

Par diskusiju formu un laika grafiku plānots informēt 

interesentus, izvietojot aktuālo informāciju 

Zemkopības ministrijas un Valsts kancelejas 

mājaslapās. 
Nav info Nav info 



 

 

 
 

 

un citu nevalstisko organizāciju 

pārstāvjus diskusijā par 

dokumenta saturu. 

Valsts 

kanceleja 

Valsts pārvaldes 

attīstības 

pamatnostādnes 

2021.-2027. 

gadam 

Atbilstoši Ministru kabineta 

2020. gada 4. marta rīkojumā 

Nr. 95 "Par nozaru politiku 

pamatnostādnēm 2021.–2027. 

gada plānošanas periodam" 

noteiktajam Valsts kanceleja, 

pēc Valsts pārvaldes reformu 

plāna 2017.–2020. gadam 

rezultātu izvērtēšanas, uzsāks 

darbu pie Valsts pārvaldes 

attīstības pamatnostādņu 2021.-

2027. gadam izstrādes. 

 Sabiedrības iesaiste minēto pamatnostādņu izstrādes 

procesā tiks nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta 

2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 970 

"Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā" noteiktajai kārtībai. 
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 Informācija apkopojums, par nozaru pamatnostādņu izstrādi 2021.-2027. gada plānošanas periodam, ir 

sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par 

informācijas apkopojuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 


