
MISSION LATVIA: VALSTS AR MISIJU 
Valsts tēla stratēģiskā attīstība 



Piesakām Latviju 
kā valsti ar misiju

Virzām sabiedrības un Latvijas kopējo attīstību uz ilgtspējīgiem mērķiem,

lai kļūtu par līdzvērtīgu ES dalībvalsti.

Paaugstinām Latvijas konkurētspēju, veidojot vidi straujākai inovāciju

norisei un investīciju piesaistei, atbalstot esošās Latvijas attīstības

stratēģijas.

Rezultātā veidojam starptautiski aktuālu un saistošu Latvijas «nišu», kas balstās

mūsu kompetencēs, cilvēku talantos, ko mērogosim starptautiski.

Mērķis – attīstīt Latvijas tautsaimniecību,

risinot izaicinājumus, kas aktuāli gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.



LATVIJAS IESPĒJAS 

• Attīstītas zinātnes un tehnoloģiju  
kompetence, lai kļūtu par radošo 
izmēģinājumu platformu, kas saistoša 
starptautiska mēroga spēlētājiem.

• «Zaļais koridors» - pilotiniciatīva
likumdošanas fleksibilitātei. 

• Vēsturiski inovatori - stabila bāze 
kompetenču mērogošanai. 

• Valsts ilgtermiņa attīstības stratēģijas 
– īstermiņa darbība, fokusa trūkums. 

• Zems ieguldījums P&A. 
• Pandēmijas ilgtermiņa ietekme 

ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā. 
• Eiropas Inovāciju Reitingā 2021.g.  

Latvija 25. vietā no 27 ES valstīm. 

IZAICINĀJUMI 

Latvijas izaicinājumi un iespējas  



ESAM PAGRIEZIENA
PUNKTĀ

• Pandēmijas atstātās sekas tautsaimniecībā

• Fragmentāra inovāciju sistēma

• Zems ieguldījums P&A

• Latvijas (NIP2027, NAP), Green    Deal,   

OECD, ANO  izvirzītie ilgtspējas mērķi



PIEPRASA
VIENOTU UN 
STEIDZAMU 

RĪCĪBU 
un 

FOKUSU 
Baltijas jūras eitrofikācija - aizaugšana



Jauna pieeja attīstībai

Misiju pieeja (mission-oriented
approach), kas ir EK virzīts 
instruments Eiropas izaicinājumu 
risināšanai:

Misiju raksturo:
ambiciozs mērķis – konkrēta misija*;
starpnozaru, starpdisciplīnu sadarbība;
zinātnes un tehnoloģiju iesaiste.

*EK izvirza 5 misijas:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-
missions-horizon-europe_en

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en


LATVIJAS RĪCĪBA:
MISIJA JŪRA* 2030

Instruments Latvijas un ES izvirzīto ilgtermiņa mērķu
sasniegšanai

MK ziņojums par misiju «Jūra2030»:
tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506593&mode=mk&date=2021-08-31

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40506593&mode=mk&date=2021-08-31


Misija «Jūra 2030» atbalstīs visas jau pastāvošās iniciatīvas un 
stratēģijas Latvijā un ES.

Nacionālās industriālās politikas 

pamatnostādnes (NIP2027)

NAP2027 

Latvijas Ilgtspējīgas Attīstības Stratēģija 2030

Eiropas Zaļais kurss

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi

ES misija «Starfish 2030:

Restore oceans and waters»*

Misijas«Jūra2030» 
aktualitāte

Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3)

*ec.europa.eu/info/publications/mission-starfish-2030-restore-our-ocean-and-waters_en

https://ec.europa.eu/info/publications/mission-starfish-2030-restore-our-ocean-and-waters_en


KĀPĒC ŪDENS? 

1,1 miljardam* cilvēku visā pasaulē trūkst pieejas tīram
dzeramajam ūdenim. 

Ūdens izaicinājuma risināšana ir potenciāls
vairāku miljardu investīciju piesaistei. Saskaņā 
ar OECD-investīciju apjoms 2030. gadā
dubultosies, pārsniedzot ierastās
uzņēmējdarbības formas par 500 miljardiem
ASV dolāru, radot vairāk darba vietas kā
neilgtspējīgās nozarēs.

Jūra ir rezultāts tam, kā noris ražošana, 

lauksaimniecība, pilsētu apsaimniekošana, kādi 

ir sabiedrības ikdienas ieradumi. Tāpēc inovācijas  

nepieciešamas daudzās nozarēs. 

Ilgtspējīga blue economy attīstība ir nozīmīgs

uzstādījums ES mērogā, lai sasniegtu Eiropas

zaļā kursa mērķus un nodrošinātu zaļu un 

iekļaujošu atveseļošanos no pandēmijas.

Baltijas jūra – viena no piesārņotākajām jūrām 

pasaulē. Salīdzinot ar citām Baltijas jūras reģiona 

valstīm, Latvija nodara salīdzinoši zemāku 

kaitējumu, līdz ar to esam pamatotā pozīcijā, lai 

iestātos  par šī resursa ilgtermiņa atjaunošanu. 

*World Water Council dati 



Blue economy industrijām būs nozīmīga loma valstu pārejā uz

oglekļa neitrālu, aprites un bioloģiski daudzveidīgu ekonomiku.

Misijas pamata mērķis ir risināt ar klimata pārmaiņām, piesārņojumu

un aprites ekonomikas jautājumu saistītus problēmu jautājumus, 

veidojot vidi inovatīvu risinājumu radīšanai, lai radītu apstākļus 

Baltijas jūras atjaunošanai ilgtermiņā. 

Misija būs iespēja jauna veida sadarbībai un inovācijām, balstoties

esošās tautsaimniecības, zinātnes kompetencēs un tajās, kas tiks

attīstītas. 

MISIJA «JŪRA2030»
Nākotnes ekonomika tīra
ūdens sistēmai
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Misija veidos jaunas industrijas;

Kapitāla ieguldījumi ūdens ekosistēmā;

Risinām klimata izaicinājumu, izvairoties no katastrofas, jo mums nav B-Baltijas jūra;

Kļūstam par ūdens inovāciju centru. 

Inovācijas nozarēs
Zaļās tehnoloģijas; viedā industrializācija; viedā enerģētika; 

Inovatīva lauksaimniecība; pārtika; 

Zeme; nekustamais īpašums; 

Finanses;  mobilitāte;  zinātne; biotehnoloģijas 

Veselība; tūrisms; kultūra; drošība u.c.

Misijas «Jūra2030» mērķi 
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/ Pilsētu darbības radītais piesārņojums (notekūdeņi u.c.), ostas. 
/ Lauksaimniecība (fosfāti, nitrāti). 
/ Ražošana. 

Ūdens aprites inovāciju risinājumi var būt saistīti ar šādām
tehnoloģijām (bet ne tikai): 

Sensori un monitorings, ūdens attīrīšana, negatīvās ietekmes’mazināšana, 
ilgtspējīgi akvakultūras risinājumi; tehnoloģijas ar pielietojumu ūdens 
piesārņojuma mazināšanai u.c. 

Latvija - ūdens inovāciju risinājumu centrs Baltijas jūras reģionā, 
balstoties tehnoloģiju un zinātnes 

kompetencēs. 

Tematisko virzienu piemēri:



Programma, kuras mērķis ir 
radīt 10-15 mērogojamus 
jaunuzņēmumus mobilitātes, 
tehnoloģiju, ūdensinovāciju
risinājumu jomās. 

Programma sastāv no 3 
posmiem:
• Idejošana – hakatons
• Pirmsinkubācija – mācības 

un prototipēšana
• Inkubācija – produkta 

pilotēšana un attīstība 
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Viena no Misijas «Jūra2030» iniciatīvām  



Paldies.


