From: Vita Dobele <Vita.Dobele@mfa.gov.lv>
Sent: Tuesday, October 29, 2019 10:17 AM
To: NAP 2027 <nap2027@pkc.mk.gov.lv>; Parresoru koordinacijas centrs <pkc@pkc.mk.gov.lv>
Cc: Kanceleja <mfa.cha@mfa.gov.lv>
Subject: ĀM priekšlikumi NAP2027 1. redakcijai - papildināts

Labdien!
Papildus vakar rakstītajam, nosūtām vēl vienu Ārlietu ministrijas priekšlikumu
NAP2027 pirmajai redakcijai (teksts - sarkanā):
Prioritāte “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”
PRIORITĀTES MĒRĶIS
[380]Pieaug iedzīvotāju īpatsvars, kas izjūt piederību un uzticas
Latvijas sabiedrībai un tiesiskai valstij. Tāpēc cilvēki sniedz
ieguldījumu savā, savu līdzcilvēku un valsts drošībā, labklājībā
un attīstībā, mazinās negodīga rīcība.
[381] Vienota, droša un atvērta sabiedrība ir Latvijas suverenitātes
stūrakmens. Cilvēka piederības sajūta un uzticēšanās Latvijas
sabiedrībai un valstij ir pamats cilvēka spējai aktīvi kopā ar citiem
rīkoties sabiedrības un valsts labā. Tā ir izšķiroša personīgās labklājības
un valsts izaugsmes nostiprināšanai un ir kritiska gadījumos, kad jātiek
galā ar izmaiņām, kas skar valsts un personīgo drošību.
Ievēlēšana ANO Drošības padomē uz 2026.-2027. gadu būs ieguldījums
Latvijas drošībā, ekonomisko sakaru radīšanā un valsts pozitīva tēla
stiprināšanā, vienlaikus nostiprinot Latvijas iedzīvotāju valstiskuma
apziņu, pārliecību un pašapziņu.

Veiksmīgu dienu!
Cieņā
Vita Dobele
Padomniece
Plānošanas grupa
Ārlietu ministrija
Tālr.: +371 67016333
https://www.mfa.gov.lv

From: Vita Dobele
Sent: Monday, October 28, 2019 5:54 PM
To: 'nap2027@pkc.mk.gov.lv' <nap2027@pkc.mk.gov.lv>; 'pkc@pkc.mk.gov.lv' <pkc@pkc.mk.gov.lv>
Cc: Kanceleja <mfa.cha@mfa.gov.lv>
Subject: ĀM priekšlikumi NAP2027 1. redakcijai

Labdien!
Atbildot uz Jūsu 2019. gada 8. oktobra vēstuli Nr. 1.2.-4/45, nosūtām Ārlietu ministrijas
priekšlikumus NAP2027 pirmajai redakcijai:

1. Papildināt rīcības virziena “Drošība” uzdevumu nr. 438 (88. lpp.):
Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas “Par Sievietēm, Mieru un Drošību”
izpilde, veicinot dzimumu līdztiesību nacionālā un starptautiskā līmenī, īpašu uzmanību pievēršot
sieviešu līdzdalībai vadošos amatos Nacionālajos bruņotajos spēkos, valsts iestādēs un politikā,
kā arī izskaužot visa veida ar dzimumu saistītu vardarbību.

[438] Vardarbības ģimenē un ar
dzimumu saistītas
vardarbības risku un
gadījumu, kā arī vardarbības
un aizskaršanas darbā
novēršana un prevencija,
uzlabojot aizsardzības
sistēmas un sodu
mehānismus, iesaistīto pušu
(dienestu, NVO, līdzcilvēku)
koordinētu rīcību, kā arī
uzraudzības mehānismus
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2. Papildināt prioritātes “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” rīcības virziena
“Saliedētība” mērķi un aprakstu rindkopās nr. 386 un nr. 388 (80. lpp.):

-

Nr. 386

Pieaug piederības sajūta Latvijas sabiedrībai, latviskai un eiropeiskai kultūrtelpai. Cilvēki gādā
viens par otru, aktīvi veido un piedalās sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī saredz sabiedrības
daudzveidību kā vērtīgu resursu un spēj savstarpēji saprasties un cienīt viens otru.
[Cilvēki apzinās Latvijas un individuālo lomu globālajos procesos un ir atvērti sadarbībai kopēju
izaicinājumu risināšanā].
-

Nr. 388:

Saliedētība palielina cilvēku rīcībā esošos resursus. Palīdzot citiem, “dots devējam atdodas”.
Saliedētība ne vienmēr notiek spontāni un dabiski. Svarīgas ir pašorganizācijas un sadarbības
prasmes un pieredze, piemēram, līdzdarbojoties sabiedriskajās organizācijās. Individualizācijas
laikmetā, saliedētība nav pašsaprotama; prasmes un iespējas līdzdarbībai īpaši stiprināmas
jauniešiem un vientuļiem cilvēkiem. [Globalizācijas laikmetā, svarīgi ir saglabāt atvērtību
starptautiskajai sadarbībai; stiprināmas spējas sniegt ieguldījumu pasaules ilgtspējīgā attīstībā].
Izskatāma arī iespēja saistīt starptautisko sadarbību ar virzienu “Drošība”, tā kā viens no
apsvērumiem attīstības sadarbības politikas īstenošanai ir drošības un stabilitātes veicināšana
kaimiņu reģionos.
3. Svītrot no rīcības virziena “Daba un vide” uzdevuma nr. 275 Ārlietu ministriju kā
līdzatbildīgo institūciju (56. lpp.).

Cieņā
Vita Dobele
Padomniece
Plānošanas grupa
Ārlietu ministrija
Tālr.: +371 67016333
https://www.mfa.gov.lv

Šis ir Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas e-pasta sūtījums un paredzēts tajā norādītajam
adresātam. Ja Jūs neesat šī sūtījuma adresāts vai persona, kas tiesīga šo sūtījumu saņemt, lūdzu,
informējiet nosūtītāju un izdzēsiet šo e-pasta sūtījumu. Informējam, ka jebkāda šī sūtījuma satura
izpaušana, kopēšana, izplatīšana vai darbība, pamatojoties uz tajā ietverto informāciju, ir aizliegta un
var būt pretlikumīga.
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