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 "Governments’ priorities are not really defined by white papers or words; but by the intensity of focus.”, 
Tony Blair
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(25) 2030. gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens varēs justies drošs un 
piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums sakņosies mantotajās, 
iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, latviešu valodas bagātībā un citu valodu 
zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, daudzveidīgu un neatkārtojamu vērtību radīšanai ekonomikā, 
zinātnē un kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus Latvijas.  

(26) Rīga būs nozīmīgs kultūras, tūrisma un biznesa centrs Eiropā. Pilsētu un lauku partnerība nodrošinās 
augstu dzīves kvalitāti visā Latvijas teritorijā.  

(27) Latvija – mūsu mājas – zaļa un sakopta, radoša un ērti sasniedzama vieta pasaules telpā, par kuras 
ilgtspējīgu attīstību mēs esam atbildīgi nākamo paaudžu priekšā. 

 
 

(28) Iezīmējot Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķus un galvenos rīcības virzienus tuvākajiem 20 
gadiem, stratēģija vēršas pie daţādām sabiedrības grupām – iedzīvotājiem, 
mājsaimniecībām, valsts pārvaldes un privātā sektora. Tā aicina izvērtēt mūsu līdzšinējās 
darbības un pieejamos resursus no ilgtspējīgas attīstības viedokļa un rīkoties tā, lai 2030. 
gadā mēs, mūsu bērni un mazbērni vēlētos dzīvot Latvijā un lepotos ar to.  

(29) Stratēģija „Latvija2030‖ kā metodi izmanto kapitālu – nacionālo bagātību jeb vērtību – 
pieeju. Apzinot globālās attīstības tendences un izaicinājumus, stratēģija nosaka Latvijas 
ilgtermiņa attīstības prioritātes un iesaka risinājumus efektīvai un ilgtspējīgai mūsu rīcībā 
esošā kultūras, dabas, ekonomikas un sociālā kapitāla izmantošanai, jo īpaši izceļot Latvijas 
pamatvērtību – cilvēkkapitālu. 

(30) Pirmā prioritāte ir Latvijas kultūras telpas attīstība, jo stipras un radošas nācijas identitāte 
sakņojas mūsu unikālajās, mantotajās un jaunradītajās materiālajās un garīgajās vērtībās. Tā 
vieno un saliedē sabiedrību jaunu ekonomisku, sociālu un kultūras vērtību radīšanai, kuras 
novērtē un pazīst arī pasaulē.   

(31) Cilvēku skaitam samazinoties un sabiedrībai novecojot, ir svarīgi nesamazināt cilvēkkapitāla 
bāzes vērtību un palielināt tā produktivitāti. Investīcijas cilvēkkapitālā ir prioritārs 
ilgtermiņa uzdevums, lai nodrošinātu visa potenciālā cilvēkresursa, jo īpaši nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, līdzdalību darba tirgū, uzlabotu 
veselības, sociālās aprūpes un sociālās drošības, kā arī mūţizglītības sistēmu pakalpojumus 
un efektivitāti.  

(32) Lai vairotu mūsu rīcībā esošo cilvēkkapitālu un pilnvērtīgi izmantotu citus – kultūras, dabas 
vai ekonomiskos – resursus, nepieciešama paradigmas maiņa izglītībā. Kvalitatīva, visa 
mūţa garumā pieejama un uz radošumu orientēta izglītība ir 21. gadsimta nepieciešamība – 
tā ļauj reaģēt uz globālās konkurences un demogrāfijas izaicinājumiem un ir viens no 
priekšnoteikumiem ekonomikas modeļa maiņai. 

(33) Inovatīvas, ekoefektīvas un konkurētspējīgas ekonomikas centrā jābūt uzņēmībai un 
uzņēmējdarbību atbalstošai videi. Atbalsts jaunu ideju radīšanai un komercializēšanai, 
zināšanu pārnese un lietotāju virzīta pētniecība, pasaules līmeņa zinātne, inovācijas un 
pāreja uz preču un pakalpojumu radīšanu ar zemu oglekļa emisijas un energoietilpības 
līmeni, atjaunojamo energoresursu izmantošana un tehnoloģiju attīstība, veselīga pārtika un 
ekosistēmas pakalpojumu komercializēšana ir tikai daţi no perspektīvajiem ekonomikas 
attīstības virzieniem. 

 

Latvijas mērķis 

  

*vērtības un kapitāla jēgas sistēma



Stratēģiskie virzieni

KULTŪRAS TELPAS ATTĪSTĪBA 
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI CILVĒKKAPITĀLĀ 
PARADIGMAS MAIŅA IZGLĪTĪBĀ 
INOVATĪVA UN EKOEFEKTĪVA EKONOMIKA
DABA KĀ NĀKOTNES KAPITĀLS 
TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 
INOVATĪVA PĀRVALDĪBA UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 

Visi veic korekcijas  un precizējumus
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Prioritāšu izvēles principi un savstarpējā mijiedarbība 
 

Veidojas spēcīga 
nācijas identitāte, 
kultūra, radošums. Visa pieejamā 

cilvēkkapitāla 
iesaiste. 
Produktivitātes 
celšana. 
Paradigmas 
maiņa izglītībā. 

Intelektuālais un 
radošais potenciāls 
pārvēršas 
ekonomiskos 
ieguvumos. 

Saglabāta bioloģiskā daudzveidība,  
inovatīvi izmantoti ekosistēmu 
pakalpojumi un atjaunojamie 
energoresursi. 
  

Vietas kapitāla izmantošana. 
Veidojas Latvijas kā “zaļas” 
valsts tēls. 
Rīga – Ziemeļeiropas 
metropole. 
 
 
 

Efektīva resursu 
pārvaldība. 
Jaunas pilsoniskās 
līdzdalības formas. 
Sabiedrība ar augstu 
pašapziņu. 
 
 

Pakalpojumu 
pieejamība. 
Sadarbības 
tīkli. 
Pilsētu-lauku 
mijiedarbība. 

Diemžēl iecerētai kapitālu konversijai netiek uzmanīgi sekots

?



Demogrāfiskās projekcijas 
bija dramatiskas 



Latvija bija sasniegusi tā saukto 
Īsterlinka punktu
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Minimālā alga 2008.g - 160 Ls, 2017 - “260”



Marginal effects

 
Standardized 
Coefficients Significance 1 (fullly dissatisfied) 2 3 4 5 6 7 (fully satisfied)

Personality factors  

hard_working 0.208 0.008 -0.0057 -0.0067 -0.0254 -0.0140 0.0193 0.0216 0.0109

long_term 0.157 0.043 -0.0043 -0.0050 -0.0191 -0.0105 0.0145 0.0162 0.0082

inactive_life -0.130 0.097 0.0036 0.0042 0.0161 0.0088 -0.0122 -0.0136 -0.0069

creative 0.507 0.000 -0.0140 -0.0164 -0.0622 -0.0342 0.0472 0.0528 0.0267

Socio-Demographic factors   

edu 0.102 0.2250 -0.0028 -0.0032 -0.0123 -0.0068 0.0093 0.0104 0.0053

spacepers 0.105 0.1920 -0.0028 -0.0032 -0.0122 -0.0067 0.0092 0.0104 0.0052

nationality -0.171 0.0360 0.0048 0.0056 0.0212 0.0117 -0.0161 -0.0180 -0.0091

divorce_bin -0.184 0.0170 0.0048 0.0057 0.0214 0.0118 -0.0162 -0.0182 -0.0092

marrsep_bin -0.098 0.1700 0.0023 0.0027 0.0102 0.0056 -0.0078 -0.0087 -0.0044

widow_bin -0.195 0.0190 0.0050 0.0058 0.0220 0.0121 -0.0167 -0.0187 -0.0094

stud_bin 0.219 0.0070 -0.0071 -0.0083 -0.0313 -0.0172 0.0238 0.0266 0.0135

male -0.124 0.1230 0.0034 0.0040 0.0153 0.0084 -0.0116 -0.0130 -0.0066

Economic factors  

business_bin 0.054 0.560 -0.0016 -0.0019 -0.0072 -0.0040 0.0055 0.0061 0.0031

unemply_bin -0.139 0.0770 0.0039 0.0046 0.0174 0.0096 -0.0132 -0.0148 -0.0075

hhinc 0.169 0.0430 -0.0047 -0.0054 -0.0206 -0.0113 0.0157 0.0175 0.0089

Cultural factors  

friends_trust 0.171 0.0300 -0.0047 -0.0055 -0.0206 -0.0113 0.0157 0.0175 0.0089

Institutional factors  

polit_activ -0.036 0.6730 0.0010 0.0011 0.0043 0.0024 -0.0033 -0.0037 -0.0018

Pseudo R squared 0.070  

N 593

Labbūtības faktoru regresijas



Plotted marginal probabilities of factors influencing life satisfaction
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Paceltās tēmas



• Demogrāfija, gan vairāk dzimstības un depopulācijas virzienos, tai 
skaitā aizbraukšana no valsts 

• Neizbēgamas izmaiņas izglītības inrastruktūrā vēl joprojām saglabā 
iespēju pāriet uz jaunu paradigmu, jo par visām tēmām tiek aktīvi 
diskutēts  

• Iespējams izglītība un kultūra ir visciešāk un fokusētāk virzītas tēmas; 
tāpat arī atjaunojama un drošā enerģija 

• Dabas kapitāla tēma tiek aktīvi celta, jautājumi ir par piedāvātiem 
kapitāla pārvaldības risinājumiem, piem tirgus instrumentu izmatošana 

• Izglītības- sociālā nevienlīdzība- sliktākas dzīves iespējas ir nesen 
aktualizēta tēma, bet rīcības instrumenti jau ir stratēģijā 

• Lielāka pilsoņu līdzdalība publiskajā pārvaldē ir notikusi bey zigzagiem 

• Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir palielinājusies



Citi un jauni uzsvari
• Ekonomikā lielā mērā citi uzsvari - masu radošumu pat 
īsti nepiemin. Tomēr laiks pienācis paskatīties vēlreiz uz 
inovācijas sadaļu it īpaši start-ups kontekstā - masu 
jauntrade ir par to. Tāpat Finmin un FDP var izvērtēt 
inovācijas esošos un stratēģijā minētos atbalsta rīkus. 

• Individuālo aktīvu (t.sk.vaučeru) pieeja visa mūža 
garumā - strukturālās nevienlīdzības samazināšanai 
izslēgta no apspriešanas; kaut gan “Skolas soma’ ir 
zināms kultūras vaučeris 

• Grūti prognozējama starptautiskā drošības un 
ekonomiskā mutuļošana-telpiskās perspektīvas ārējās un 
iekšējās drošības sadaļas



Līdz galam neatrisināts
• Attīstības centru vs lauki vs Rīga nākotnes veidols  un 

vienlaikus Latvijas kā teritorijas apdzīvotība un saistītā 
ekonomiskā aktivitāte



Kā pašlaik nav (bet iekļauts stratēģijā ir)
• ‘Inteliģentās saraušanās’ plāns 

• Sabiedrības novecošanas plāns- Vecāku cilvēku radošais darbīgais 
potencāls sistemātiskā veidā; Vidējā vecuma un vecāku cilvēku iesaiste 
tālāk un augstākajā izglītībā, arī vēlreiz 

• 5-10 gadu tendenču vai scenāriju izstrāde Latvijas būtiskajās jomās 
(piem. cīņa par talantiem, darba dažādība, IT plaisa) 

• Efektīva (ar ietekmi) sabiedriskā kontrole par stratēģijas izpildes gaitu 

• 2 nodaļu - ekonomikas un telpiskās attīstības revīzija vai tad artikulēta 
atbilde, kas no piedāvātajiem instrumentiem der/neder 



Kāds tagad ir ‘latvietis’/e
• Samulsis pusmūža cilvēks ar labākais 2 bērniem, ar 

samērā īsu pat ‘garo horiznotu (-36 mēneši), bet 
pats/i saprot, ka dzīvos ilgi.  Ar lielu skaidrību, ka 
bērnus virs ūdens turēs viņu izglītība, vēl bez 
skaidras izpratnes, kas tuvākajos gados notiks ar 
viņa/s profesiju un vai būs jāmācās vēlreiz, 
neskaidrību cik ilgi strādās, gana mobils, sociāli 
noslāņojies. Ar joprojām zemu uzticību 
parlamentam un valdībai. Ar urdošu neziņu, kas ar 
pasauli un Latviju tālāk būs.  



tehnoloģiski izrāvieni - ietekme visu - sadzīvi, darbu, finanšu 
jomu, valsts pārvaldību 

izglītības un darba tirgus negatavība dramatiskām izmaiņām 
politiski- militārā nedrošība - ‘post”Nato vai ‘post EU” 

neesam ‘antifragile’ valsts - vajag sabiedrotos, tāpēc nākotnē 
noderētu VĒL tiešāka stratēģija un zināt pašiem/ām sev

Riski un neskaidrības







Esam meistari uz atdarināšanu, tad tos labākos

Paldies!



Pielikumi






