NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
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1. REDAKCIJAS PROJEKTS
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NAP attīstības plānošanas hierarhijā

Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija
«Latvija 2030»

Nacionālais attīstības plāns

Valdības
deklarācija
un Valdības
rīcības plāns

Nozaru
politikas
attīstības
plānošanas
dokumenti

Reģionu un
novadu
attīstības
plānošanas
dokumenti

Saeimas konceptuālais
dokuments «Latvijas
izaugsmes modelis. Cilvēks
pirmajā vietā.»

«ES 2020» stratēģija +?
ANO Dienaskārtība 2030 IAM

KAS ir
NAP(2027)?

POLITISKA UN OPERACIONĀLA STRATĒĢIJA –
GALVENĀS IZVĒLES
VALSTS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA UN VIRSMĒRĶIS

PRIORITĀTES – STRATĒĢISKIE MĒRĶI

KUR vēlamies
NOKĻŪT?

KĀ to SASNIEGT?

RĪCĪBAS VIRZIENI/ UZDEVUMI KATRĀ PRIORITĀTĒ
SASNIEDZAMIE RĪCĪBAS VIRZIENU/ POLITIKU
REZULTĀTI

INDIKATĪVIE FINANŠU IEGULDĪJUMI/ LIELIE PROJEKTI
AR KPI/ ATDEVE/ TĪRĀ IETEKME UZ POLITIKU
REZULTĀTIEM
ATBILDĪGĀS INSTITŪCIJAS
ĪSTENOŠANAS, UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS
PROCESS

NAP izstrādes laika skala1

NAP2027 "kodola" sabiedriskā
apspriešana.

PKC sadarbībā ar ekspertiem
sagatavo NAP2020 vidusposma
izvērtējumu (Saeimā 22.02.2018)
Līdz 2018. g. sākumam

PKC sagatavo un iesniedz
izskatīšanai NAP padomē, Ministru
kabinetā Informatīvo ziņojumu par
NAP2027 "kodolu" - stratēģiskiem
mērķiem un prioritātēm
Līdz 2018. g. beigām

Diskusijas AK, NAP padomē,
kodola izmaiņas.
2019. g. janvāris-aprīlis

Latvija
Pieejamo
2030
pētījumu
prioritātes
analīze
Secinājumi
par
problēmu
cēloņiem

NAP "kodola" ziņojums

NAP izstrādes laika skala2

NAP 1. redakcijas
sabiedriskā
apspriešana un

Darba grupas
detalizē prioritāšu
virzienus, ietveramos
uzdevumus un
indikatorus
2019. g. maijs jūlijs

PKC konsolidē DG
rezultātus, iesniedz
Attīstības komitejā
un NAP padomē
NAP2027 1.
redakcijas projektu
Līdz 2019. g.
septembrim

stratēģiskās
ietekmes uz vidi
novērtējums (SIVN)

Darbs ar investīciju
pieprasījumu
formulēšanu
(ministrijas)
2019. g. oktobris

PKC, ņemot vērā
SIVN un publiskās
apspriešanas
rezultātus, sagatavo
un iesniedz Attīstības
komitejā, NAP
padomē un Ministru
kabinetā NAP2027
gala redakciju

Saeima izskata
Nacionālo attīstības
plānu 2021.-2027.
gadam

Līdz 2019. g.
beigām

Darbs ar indikatīvo
investīciju
pieprasījumu
ranžēšanu (PKC)

2019. g. novembris
- decembris

Visā procesā – konsultācijas ar NVO, nozaru ekspertiem, zinātniekiem,
citām ieinteresētajām pusēm, iespējas iepazīties un komentēt
sagatavotos materiālus

Ievads
Apraksta dokumenta sagatavošanu, vietu plānošanas sistēmā

Vīzija

Vīzijas daļa

NAP2027 dokumenta struktūra

Apraksta vīziju par Latviju 2027. gadā, galvenos fundamentālos pārmaiņu virzienus

Apraksta operacionālās daļas struktūru

Stratēģiskie mērķi
Apraksta stratēģiskos mērķus, makro līmeņa rādītājus

Prioritātes un rīcības virzieni
Apraksta prioritātes pamatojumu, rīcība virziena pamatojumu (politikas rezultātu), definē rīcība virziena
indikatorus, definē rīcības virziena uzdevumus, identificē atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas, galvenos
finanšu avotu (vispārējās valdības budžeta līdzekļus, t.sk. ES fondi 2021-2027, ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļi u.c.)

Telpiskā plānošana
Latvija 2030 telpiskās attīstības perspektīvas specifikācija

Ieviešana, uzraudzība, finansēšana
Apraksta kārtību par dokumenta ieviešanu, uzraudzību, finansēšanu un izmaiņu veikšanas kārtību

Pielikums
Prioritāšu un rīcības virzienu pamatojuma dokumenti, norāde uz problēmu un secinājumu avotiem un
pamatojumiem

Operacionālā daļa

Ietvars

NAP2027 ietvars,
fundamentālie
pārmaiņu virzieni,
stratēģiskie mērķi

NAP2027 VĪZIJA – fundamentālo pārmaiņu virzieni

Vienlīdzīgas
tiesības
•

Ātra un taisnīga tiesa

•

Gudra pārvaldība

•

Uzticēšanās un
saliedētība

•

Samazināta birokrātija

•

Personalizēti
pakalpojumi

Dzīves
kvalitāte
•

Pilsētu un lauku
mijiedarbība

•

Vieglāk būt veselam

•

Vienlīdzīgas iespējas

Zināšanu
sabiedrība

Atbildīga
Latvija

•

Izglītība mūža garumā

•

Klimata tendences

•

Kompetents darbaspēks

•

•

Inovatīvi uzņēmumi

Aprites ekonomikas
principi

•

Demogrāfijas
izaicinājumi

•

Pilsoniska sabiedrība

•

Medijpratība un kritiskā
domāšana

NAP2027 stratēģiskie mērķi

Vienlīdzīgas iespējas
sociālā taisnīguma pamatnosacījums
un viens no ienākumu nevienlīdzības
mazināšanas faktoriem (t.sk. publisko
pakalpojumu vienlīdzīga pieejamība
visā Latvijas teritorijā) attīstības
šķēršļu novēršanai.

Produktivitāte un
ienākumi
galvenais konkurētspējas un
izaugsmes nosacījums (cilvēkresursi,
investīcijas, pārvaldības procesi,
inovācija)

Sociālā uzticēšanās
svarīgākais sabiedrības resurss un
attīstības dimensija kopienu,
uzņēmēju un pārvaldības sadarbības
veidošanai un demokrātijas
īstenošanai

SOCIĀLĀ UZTICĒŠANĀS

NAP2027 IETVARS

OPERACIONĀLĀ DAĻA

VĪZIJAS DAĻA

VADMOTĪVS

STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

Prioritātes

Rīcības virzieni

Stipras ģimenes, veseli un aktīvi
cilvēki

Kvalitatīva dzīves vide un
teritoriju attīstība

• Uz cilvēku centrēta veselības
aprūpe
• Psiholoģiskā un emocionālā
labklājība
• Stipras ģimenes paaudzēs
• Sociālā iekļaušana

•
•
•
•

Zināšanas un prasmes personības
un valsts izaugsmei

Kultūra un sports aktīvai un
pilnvērtīgai dzīvei

• Zinātne sabiedrības attīstībai,
tautsaimniecības izaugsmei un
drošībai
• Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša
izglītība

• Cilvēku līdzdalība kultūras un
sporta aktivitātēs
• Kultūras un sporta devums
ilgtspējīgai sabiedrībai

SOCIĀLĀ
UZTICĒŠANĀS

Daba un vide
Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi
Līdzsvarota reģionālā attīstība
Mājokļi

Uzņēmumu konkurētspēja un
materiālā labklājība

Vienota, droša un atvērta
sabiedrība

• Produktivitāte un inovācija
• Darbs un ienākumi
• Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

• Saliedētība
• Tiesiskums un pārvaldība
• Drošība

NAP2027
prioritātes,
rīcības virzieni,
uzdevumi,
indikatori

Produktivitātes dinamika un līmenis
tautsaimniecības nozarēs

Ekonomiskā aktivitāte aug, tomēr lēnāk

2014-2020 plānošanas perioda ES
fondu projekti
Kritērijs - projekti, kuros projektu iesniedzējs darbojas vai projekta
mērķis ir saistīts ar tranzīta nozari
•

75 projekti ar kopējām attiecināmām izmaksām 1 294 969 462 eiro, kurā
veikti maksājumi par kopējo summu 488 910 529 eiro.

Projektu progress, milj. eiro
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ES fondu finansējums

Valsts budžeta
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Periodā atlikušais

Cits publiskais
finansējums

Veiktie maksājumi

Privātās attiecināmās
izmaksas
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Tranzīta nozares būtiskākie rādītāji

Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas
Latvijas ostās, milj. t

Starptautiskie dzelzceļa kravu pārvadājumi, milj. t
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Importa kravu pārvadājumi

Nosūtītas kravas

Saņemtas kravas

Nosūtītas un saņemtas kravas lidostā Rīga, tūkst.t

Starptautiskie autotransporta kravu pārvadājumi,
milj. t
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Zināšanas un prasmes
personības un valsts
izaugsmei

Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei
Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai

Nepietiekams un
nestabils
finansējums
pētniecībai un
attīstībai

•

Finansējuma pētniecībai un attīstībai
īpatsvars no IKP

•

Nodarbinātā zinātniskā personāla
īpatsvars kopējā nodarbināto skaitā

•

Zema un lejupejoša
pētniecības kapacitāte

•

•

Nepietiekama
zinātnes iekšējā
konkurence,
internacionalizācija
un izcilība

Publikāciju, kuras iekļautas starp 10%
nozares citētāko pasaules publikāciju,
īpatsvars no visām Latvijas autoru
publikācijām

•

Galvenie UZDEVUMI
šajā rīcības virzienā:

Rīcības virziena
INDIKATORI:

Rīcības virziena
IZAICINĀJUMI:

•

Uzņēmumu finansējums P&A
aktivitātēm valsts sektorā un
augstākās izglītības sektorā, % no
visa P&A finansējuma

•

Pētniecības cilvēkresursu kapacitātes celšana,
doktorantu atbalsts, ārvalstu pētnieku un
profesoru piesaiste

•

Zinātnes starptautiskā sadarbība

•

Trīs pīlāru finansēšanas modeļa ar snieguma
un inovācijas stimuliem efektīva ieviešana
augstākajā izglītībā un zinātnē

•

Tirgus orientētās pētījumu programmas
publiskā un privātā sektora sadarbībā

•

Valsts institūciju un publisko
kapitālsabiedrību pieprasījuma veidošana
un ieguldījums tautsaimniecībai nozīmīgu
pētījumu izstrādei

Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei
Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība

Rīcības virziena
IZAICINĀJUMI:
•

Neefektīvs skolu tīkls un
nepietiekama talantu
attīstība

•

Zems pedagoga profesijas
prestižs un atalgojums

•

Izglītības kvalitāte visiem
un visos izglītības līmeņos

•

STEM/STEAM un digitālo
kompetenču attīstība
nākotnes ekonomikas
vajadzībām

•

Iekļaujoša izglītība

Galvenie UZDEVUMI
šajā rīcības virzienā:

Rīcības virziena
INDIKATORI:
•

15 gadus vecu skolēnu ar augstiem •
mācību sasniegumiem lasīšanā,
matemātikā un dabaszinātnēs
•
īpatsvars

•

Dabaszinātņu, matemātikas un
informācijas tehnoloģiju jomu
absolventu īpatsvars

•

9. klašu beidzēju, kas turpina
izglītošanos profesionālās izglītības
programmās

•

No iebiedēšanas (vairākas reizes
mēnesī) cietušie bērni (15 g.
vecumā)

Jaunā mācību satura un pieejas vispārējā
izglītībā kvalitatīva ieviešana
Izcilu pedagogu sagatavošana, piesaiste, pedagogu
atalgojuma paaugstināšana

•

Augstskolu kā inovācijas centru un kvalitatīvas
izglītības sniedzēju stiprināšana

•

Profesionālās izglītības modernizācija un darba
vidē balstītas mācības

•

Mūžizglītības plašāka un efektīvāka īstenošana

•

Pasākumi visu veidu vardarbības mazināšanai
izglītības iestādēs

Uzņēmumu
konkurētspēja un
materiālā labklājība

Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība
Produktivitāte un inovācija

Rīcības virziena
IZAICINĀJUMI:
•

Zema uzņēmējdarbības
produktivitāte un efektivitāte

•

Zems inovācijas līmenis, lai
radītu augstākas pievienotās
vērtības preces un
pakalpojumus

•

Rīcības virziena
INDIKATORI:
•

•

Spēja radītos produktus pārdot
dārgāk ārējos tirgos
•

Nominālā
darbaspēka
produktivitāte uz
nostrādāto stundu,
% no ES27 vid.
Zināšanu un
tehnoloģiju izlaide,
vieta Global
Innovation Index
reitingā
Eksporta vienības
vērtības pieauguma
temps, %

Galvenie UZDEVUMI
rīcības virzienā:
•

Atbalsta fokuss uz 5 viedās specializācijas
jomām

•

Valsts, uzņēmēju un zinātnes sadarbība jaunu
produktu un pakalpojumu attīstībai

•

Stratēģisku inovācijas partnerību un
ekosistēmu attīstība

•

Vietējā kapitāla aktivizēšana un ārvalstu
investoru piesaiste augstas pievienotās vērtības
eksporta veicināšanai

•

Digitālo tehnoloģiju (digitalizācija,
automatizācija, robotizācija, mākslīgais intelekts
u.c.) plašāka pielietošana uzņēmējdarbībā

•

5000 inovatīvi aktīvo uzņēmumu kopas
monitorēšanas sistēmas izstrādāšana
precīzākai produktivitātes izmaiņu novērtēšanai

Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība
Darbs un ienākumi

Rīcības virziena
IZAICINĀJUMI:
•

Neatbilstība darbaspēka
pieprasījumā un
piedāvājumā, t.sk.,
reģionālās atšķirības

•

Zema darba vietu kvalitāte

•

Augsts darbaspēka nodokļu
slogs zema ienākuma
saņēmējiem

•

Augstas atsevišķu iedzīvotāju
grupu finanšu saistības un
zema finanšu pratība

Rīcības virziena
INDIKATORI:
•

•

Nodarbinātības līmenis
(grupā 20-64 un 65-74
gadi), %
Sociāli apdrošināto
personu īpatsvars, kuru
valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu objekts ir zem
minimālās algas, % no
nodarbinātajiem

•

Nodokļa ķīlis, %

•

Parāda attiecība pret
ienākumiem
mājsaimniecībām ar
ienākumiem zem 20
ienākumu procentilēm

Galvenie UZDEVUMI
rīcības virzienā:
•

Darbaspēka remigrācija un kvalificēta
ārvalstu darbaspēka piesaiste

•

Aktīvās darba tirgus politikas attīstīšana un
nelabvēlīgākā situācijā esošo darba tirgus
dalībnieku atbalstīšana

•

Kvalitatīvu (t.sk. drošu) darba vietu izveide un
uzturēšana

•

Darbaspēka nodokļu sloga mazināšana zemu
ienākumu saņēmējiem, vērtējot kontekstā ar
sociālā nodrošinājuma sistēmu

•

Adekvāti valsts sociālās apdrošināšanas
(pabalsti, pensijas) pakalpojumi atbilstoši
nodarbinātā veiktajām valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksām

•

Sabiedrības finanšu pratības celšana

Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība
Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

Rīcības virziena
IZAICINĀJUMI:
•

Nepietiekama publiskās
pārvaldes efektivitāte, biznesa
pārregulācija un reaģēšana
uz biznesa vides
vajadzībām

•

•
•

•

Relatīvi zema ārvalstu
kapitāla ieplūšana Latvijas
tautsaimniecībā, kā arī
iekšzemes kapitāla piesaiste
uzņēmējdarbībā
Lēna uzņēmumu digitālā
pārveide un digitālo
tehnoloģiju integrācija
uzņēmumos

Galvenie UZDEVUMI
rīcības virzienā:

Rīcības virziena
INDIKATORI:

•

Globālais
konkurētspējas
indekss, Institūciju
rādītājs, vērtējums
Bruto
pamatkapitāla
veidošana, % no
IKP
Digitālo tehnoloģiju
integrācija, %

•

Vietējās un ārvalstu investīcijas atbalstošas
vides attīstīšana

•

Kapitāla tirgus (t.sk. "zaļo" finansēšanas
instrumentu) attīstīšana un finansējuma
pieejamības veicināšana

•

Arvien lielākas iedzīvotāju daļas motivēšana
iesaistīties uzņēmējdarbībā

•

Konkurētspējīgs un atvērts regulējums
nākotnes tehnoloģijām

•

Valsts pārvaldes rīcībā esošo datu saprātīga
atvēršana

Kvalitatīva dzīves vide
un teritoriju attīstība

Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība
Daba un vide

Rīcības virziena
IZAICINĀJUMI:
•

Zinātniskā kapacitāte
klimatneitrālu tehnoloģiju
jaunradei

•

Mežsaimniecības politika un
CO2 piesaistes iespējas

•

•

Meža nozares attīstība /
nodarbinātība / bioloģiskās
daudzveidības saglabāšana /
godīgas kompensācijas
Neilgtspējīgs patēriņš un
paradumi

Galvenie UZDEVUMI
rīcības virzienā:

Rīcības virziena
INDIKATORI:
•

Kopējo SEG
emisiju
intensitāte pret
IKP

•

Lauku / meža putnu
indekss

•

Sadzīves
atkritumu
pārstrādes
līmenis

•

Tehnoloģiju atklājumi, kas aizstāj fosilo
kurināmo ar izmaksu efektīviem AER
risinājumiem

•

Oglekļa dioksīda piesaistes palielināšana dabas
kapitāla ilgtspējīgā apsaimniekošanā

•

Pasākumi atkritumu pārstrādes palielināšanai,
noglabājamo atkritumu samazināšanai un
resursu efektīvākai izmantošanai

•

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzības
mērķu noteikšana un dabas vērtību
saglabāšana

•

Izpratnes veidošana par paradumu un
dzīvesveida maiņas nepieciešamību

Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība
Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi

Rīcības virziena
IZAICINĀJUMI:
•

•

•

•

Nevienmērīga infrastruktūras
pieejamība uzņēmējdarbības
vietās un apdzīvotās teritorijās
(autoceļu kvalitāte, digitālās, ETL
uzlādes)
Nepieciešamība nodrošināt
kvalitatīvus valsts un pašvaldību
pakalpojumus maza blīvuma
apdzīvotības apstākļos
Potenciāls lokāliem
energoapgādes risinājumiem,
aprites ekonomika

Emisiju ietilpīgi ražošanas līdzekļi
un autoparks

Rīcības virziena
INDIKATORI:
•

•

Transporta
infrastruktūras
indekss
Ceļu satiksmes
negadījumos bojā
gājušo skaits

•

Enerģijas trilemmas
indekss

•

Digitālas
ekonomikas un
sabiedrības
indekss

Galvenie UZDEVUMI
rīcības virzienā:
•

Efektīvs sabiedriskā transporta tīkls – princips
«dzelzceļš kā mugurkauls»; Rīgas un Pierīgas
sadarbība;
risinājumi
integrēta
sabiedriskā
transporta tīkla funkcionalitātei

•

Ceļu un ielu drošība lielu transporta plūsmu
novirzīšana no apdzīvotām vietām; autoceļu un ielu
infrastruktūras būvniecība;

•

Starptautiskā
savienojamība
un
tranzīta
konkurētspēja–
Rail
Baltica
projekts;
Rīga
multimodāls transporta centrs un moderns Z-Eiropas
aviācijas mezgls, Eiropas vienotā transporta tīkla
produktivitāte

•

Valsts un pašvaldību e-pakalpojumi principa
«digitāls pēc noklusējuma» ieviešana; IKT procesu
centralizācija; atvērtība privātā sektora risinājumiem

•

Enerģijas
pieejamība
Baltijas
elektrotīklu
sinhronizācija un gāzes vienotā tirgus izveide, atbalsts
mājsaimniecību enerģētikas mikroprojektiem enerģijas
ražošanai pašu patēriņam; energoefektivitāte.

Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība
Līdzsvarota reģionālā attīstība

Rīcības virziena
IZAICINĀJUMI:

Galvenie UZDEVUMI
rīcības virzienā:

Rīcības virziena
INDIKATORI:

•

Maz inovatīvu un tehnoloģiski
ietilpīgu uzņēmējdarbības formu
reģionos

•

Kopējā pievienotā
vērtība statist.
reģionos, īpatsvars

•

Sabiedrības novecošanās un
iedzīvotāju migrācija uz attīstības
centriem

•

•

Vājas digitālās pamatprasmes

•

Nepietiekama attīstības centru un to
attālāko teritoriju ekonomikas
sadarbības veidošana

Bruto mēneša vid.
darba samaksa
reģionos, 4 mazāk
attīst. reģionu vid.
līmenis pret augstāk
attīstīto reģionu

•

Perifēriju iztukšošanās / valsts ilgtspēja

•

Nefinanšu investīciju
piesaiste reģionos, 4
mazāk attīst. reģionu
vid. līmenis pret
augstāk attīstīto
reģionu

•

Atbalsts uzņēmējdarbībai - mobilitātei un
infrastruktūrai, jaunām darbavietām, sadarbība,
administratīvā sloga mazināšana, atbalstoša
nodokļu sistēma

•

Reģionālās izaugsmes fonds - mērķtiecīgiem
ieguldījumiem kopējiem reģiona projektiem

•

Plānošanas reģionu/pašvaldību sadarbība
– pilsētas un lauku telpas mijiedarbība,
sabiedriskā transporta risinājumi,
koplietošanas infrastruktūra (t.sk. ceļi),
komunālie pakalpojumi

•

Pašvaldību efektivitāte - alternatīvi risinājumi
pakalpojumu sniegšanai attālās apdzīvotās
vietās, e-pakalpojumi

Turpmākie soļi

PKC mājaslapā www.pkc.gov.lv
NAP2027 1. redakcijas
apspriešanas rīkā var izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus
par:
• visu NAP2027 1. redakciju kopumā
• stratēģiskajiem mērķiem
• prioritātēm, to rīcības virzieniem un uzdevumiem

Zināt

Rezultāts – projektu un
pasākumu ranžējums
atbilstoši to
efektivitātei un atdevei

Lemt

Rezultāts – pilnīga
informācija par
plānotajiem
pasākumiem un
projektiem

Prioritizēt

NAP2027 sasaiste ar finanšu resursiem

Rezultāts – NAP2027
finanšu pielikums ar
nākamajā periodā
indikatīvi
atbalstāmajiem
projektiem

Datu ieguve
Ministrijas iesniedz 2021.-2027. gadam plānotos investīciju projektus
un īstenojamos pasākumus
Projekti un pasākumi ir attiecināti uz NAP2027 uzdevumiem un
indikatīvajiem finansēšanas avotiem, t.sk. ES daudzgadu budžeta
ietvaru

Sociāli ekonomiskais novērtējums
Pamatā - NAP2027 stratēģiskajos mērķos balstīti sociāli ekonomiskie
faktori un horizontāli efektivitātes faktori
Sociāli ekonomiskā novērtējuma rezultātā katram pasākumam un
projektam tiek veikts novērtējums projektu salīdzināšanai

Projektu un pasākumu atlase
Ņemot vērā projektu ranžējumu efektivitātes skalā, projekti tiek
kartēti atbilstoši finansējuma avotiem, to apmēram un citiem
ierobežojumiem
Iegūtais rezultāts tiek integrēts NAP2027 struktūrā – atbilstošajos
uzdevumos, rīcības virzienos un prioritātēs

NAP uzraudzība un novērtēšana
Būtiska loma NAP2027 uzraudzības un novērtēšanas procesā ir Saeimai.

MK reizi divos gados iesniedz izskatīšanai Saeimā ziņojumu par
Latvija2030, NAP2027 īstenošanu un valsts ilgtspējīgu attīstību.
Ziņojums tiek izstrādāts sadarbībā ar nozaru ministrijām un
nevalstiskajām organizācijām. Ziņojums informē sabiedrību par
progresu konkrētos valsts ilgtspējīgas attīstības virzienos.
NAP2027 ir ietvertas indikatoru sasniedzamās vērtības 2024. un
2027. gadā.
Tas ļaus procesa vidū izvērtēt virzību uz nospraustajiem mērķiem un
nepieciešamības gadījumā lemt par papildu uzdevumiem vai
nepieciešamu resursu pārdali, korekcijām politikās.

Ar atbildību par Latvijas nākotni!
Priekšlikumiem: NAP2027@pkc.mk.gov.lv

Papildus informācija: www.pkc.gov.lv/nap2027
@LVnakotne

