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Uzdevumi

• Novērtēt NAP2020 un Latvija 2030 ieviešanas gaitu, to 
sekmējošos faktorus un šķēršļus

• Novērtēt NAP2020 un Latvija 2030 mērķu aktualitāti un 
sasniegšanas progresu, t.sk. ANO Ilgtspējīgas attīstības 
mērķu (IAM) kontekstā 

• Novērtēt NAP2020 uzdevumu aktualitāti, izpildes gaitu, 
identificējot apstākļus, kas traucē un kas sekmē katra 
uzdevuma veiksmīgu īstenošanu

• Identificēt lielos izaicinājumus/politikas iniciatīvas, t.sk. 
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) kontekstā, kas 
ir izšķiroši vai nu NAP2020, vai arī NAP2021+ sekmīgai 
īstenošanai



Sasniedzamais rezultāts

Iedzīvotāju un ekspertu viedokļos virzīti un pierādījumos balstīti priekšlikumi 
nepieciešamām izmaiņām 

Starpposma novērtējuma ziņojums Saeimā š.g. novembrī, iekļaujot:

• Analīzi par Latvija 2030 un NAP2020 aktualitāti un nozīmi

• NAP2020 ieviešanas gaitu ietekmējošo apstākļu analīzi

• Latvija 2030 un NAP2020 ieviešanas progresa novērtējumu

• Stipro un vājo pušu analīzi NAP2020 ieviešanā Latvijas konkurētspējas 
kontekstā

• Analīzi par galvenajiem politikas izaicinājumiem tuvākā nākotnē

• Rekomendācijas politiku pilnveidošanai esošajā periodā, t.sk. uzrādot 
pasākumus/ jomas, kurās jāpārskata finansējums (iespējamie ietaupījumi, 
nepieciešamais papildu finansējums u.tml.)

• Precizējumus NAP2020 rādītājos

• Rekomendācijas jaunajam periodam NAP2021+

Sasniedzamais rezultāts komunikācijai:

Sekmēta sabiedrības uzticēšanās valsts pārvaldībai un iedzīvotāju savstarpējā 
sadarbība, ilgtermiņā uzlabojot iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, t.sk. dalību vēlēšanās



Novērtējuma metodoloģija

• Politikas plānotāju elektroniska aptauja (n=35) 

• Saeimas stenogrammu un mediju kontentanalīze

• Ārējo procesu analīze 
(diskusiju grupas ar ārlietu un drošības ekspertiem, dokumentu un mediju kontentanalīze)

• Diskusijas par ANO IAM

• Viedokļu līderu web panelis (n=900) 
(ministriju vadība/speciālisti, deputāti, soc. un sadarbības partneri, pašvaldību vadītāji, plānošanas reģioni, NVO, 
pētnieki, akadēmiskās vides pārstāvji, žurnālisti, inteliģence, bijušie politiķi, uzņēmēji) 

• Iedzīvotāju aptauja (n=1000)

• Statistikas un sekundāro datu analīze
(attīstības plānošanas dokumentu novērtējumi, pētījumi)

• Finanšu ieguldījumu analīze 
(Eiropas fondu un VB ieguldījumu kartējums atbilstoši NAP2020 uzdevumiem)

• Diskusiju grupas (n=10-15) 
(ekspertu un politiķu diskusijas par jomām, kas jāiespējina) 

• Konference 
(konference par nākotnes lielākajiem izaicinājumiem)
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Sākotnējie secinājumi

 11 no 12 rīcības virzieniem mērķi joprojām ir noteikti aktuāli

 5 no 12 rīcības virzieniem ir aktualizējies vēl kāds jauns 
politikas mērķis

 4 rīcības virzieniem virzība uz mērķu sasniegšanu tiek vērtēta 
kā drīzāk sekmīga, bet vienam – kā sekmīga

 9 no 12 rīcības virzieniem definētie uzdevumi pilnībā 
nodrošina mērķu sasniegšanu

 4 no 12 rīcības virzieniem iztrūkstoši/ NAP2020 neiekļauti 
uzdevumi

 9 no 12 rīcības virzieniem rādītāji ir precīzi un saskanīgi ar 
izvirzītiem mērķiem

 7 no 12 rīcības virzieniem rādītāji, ar kuriem iespējams 
vajadzētu papildināt NAP2020



Minētie jaunie politikas mērķi

 Transporta nozares attīstības ilgtspēja

 Klimata mērķi

 Enerģijas piegāžu drošība un integrācija kopējos ES 
enerģētikas tīklos (elektrība, gāze)

 Aktīvā novecošanās

 Nevienlīdzības mazināšana
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Ar atbildību par Latvijas nākotni!

www.pkc.gov.lv

@NAP2020 

http://www.pkc.gov.lv/

