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  Subject:  
 

 

Sestdien nāc. 
Valdības jaunā 
deklar ācija, e-
jaunumi no 
www.pkc.gov.lv 
 

From: "Latviešu Biedrība" <info@labie.lv> (Add as Preferred Sender)   
 

Date: Wed, Nov 26, 2014 9:50 am 
To:  Bcc: steins2012@gmail.com, gunarsgoba@inbox.lv, 

kalnamadara@gmail.com, edvins.culkstens@inbox.lv, 
tautatauta@gmail.com, skana.skana@inbox.lv, mistika30@inbox.lv, 
gobagunars@inbox.lv 

 

Dārgie LBas valdes locekļi, 
 
liels paldies par Mārteņu SOS pasākumu, tas atrodams FreeLatvia Youtube 
video. 
 
Ir gatavas sudraba goda zīmes LB biedriem. Apzeltītā 30 Eiro, sudraba - 25, 
neizgriestu var gūt par 20. 
 
Ir gūts būtisks panākums Latviskās Dzīvesziņas 6. konferencē Ādažos - kur bija 
pulcējies varens Latviešu labiešu loks. Konferences liela daļa ir FreeLatvia 
Youtube kanālā. Bet mana uzruna te  
http://youtu.be/zPnK53ez8wU 
 
Tagad sestdien būs vēl otrs būtisks pasākums Sarkandaugavā skolā, lūdzu nākt 
palīgā - tur strādāsim r Vides Aizsardzības klubu, Daudzbērnu ģimeņu biedrību u 
d c Pārmaiņu Iniciatīves lokā, pārsūtu epastu tikai par to. 
 
Vēl neesam saņēmuši atbildi no Ministru Kabineta vai Prezidenta, bet te zemāk 
jau var redzēt vakar PKC izsūtīto valdības deklarāciju kurā nav ne nojausmas 
īstenot LBas prasības.Kāds ir mūsu nākamais solis? Preses relīze par Latviešu 
ārkārtējo vajadzību ignorēšanu? Piesakām vizīti izglītibas ministrei, st c par 
Tautas Augstskolas izveidi. 

 

 
Sirsnīgi, 
 
Ditta 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Elina Kruzkopa <Elina.Kruzkopa@pkc.mk.gov.lv> 
Date: 2014-11-25 16:56 GMT+02:00 
Subject: e-jaunumi no www.pkc.gov.lv 
To: Elina Kruzkopa <Elina.Kruzkopa@pkc.mk.gov.lv> 
 

 
PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS 

  
  

Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, tālr. 67082811 67082811, e-pasts: 
pkc@pkc.mk.gov.lv 

  
Jaunumi no www.pkc.gov.lv  

25.11.2014. 
  

Valdības deklarācijā iekļauto rezultatīvo rādītāju 
skaidrojums un sasaiste ar valsts attīstības mērķiem 
Pārresoru koordinācijas centrs ir sagatavojis vienkāršu skaidrojumu 
par valdības deklarācijā iekļautiem galvenajiem rezultatīvajiem 
rādītājiem un to mērķa vērtībām, kas ļauj vispārīgi novērtēt valdības 
deklarācijā iekļauto uzdevumu izpildi. 
  
Apskatītie rādītāji nav vienīgie valdības deklarācijā noteikto uzdevumu 
sasniegšanas indikatori. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu deklarācijas 
izpildes uzraudzību, nepieciešams sekot līdzi visu Latvijas Nacionālajā 
attīstības plānā 2014.–2020. gadam (NAP2020) iekļauto indikatoru 
izmaiņām. 
  
Tabulās sniegta informācija par dažādiem ekonomikas attīstību un 
dinamiku raksturojošiem indikatoriem (to vērtību izmaiņām laika gaitā) 
Baltijas valstīs – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā – un 28 Eiropas 
Savienības valstīs vidēji (ar izņēmumiem, kur dati pieejami tikai par 27 
valstīm – pirms Horvātija pievienojās Eiropas Savienībai 2013. gadā). 
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Papildus redzamas arī prognozes un rādītāju mērķa vērtības Latvijā 
līdz 2017. gadam, kas iekļautas valdības deklarācijā un NAP2020, tā 
nodrošinot to izpildes uzraudzību. 
Valdības deklarācijā ietverto rezultatīvo rādītāju raksturojums 
apskatāms šeit 
  
  

Ministrijas uzsāk darbu pie valdības rīcības plāna 
izstrādes 
Viena mēneša laikā no Saeimas uzticības izteikšanas Ministru 
kabinetam un atbilstoši Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas 
uzdotajam, ministrijām jāuzsāk darbs pie valdības rīcības plāna (VRP) 
izstrādes un jāiesniedz VRP sadaļu priekšlikumi Pārresoru koordinācijas 
centram. 
  
VRP ir iekļaujami uzdevumi, kas paredz valdības deklarācijas 
īstenošanu, par kuriem vienojusies Koalīcijas darba grupa 
„Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta 
iecerēto darbību sagatavošanai”, un kas atbalsta NAP2020 mērķu 
sasniegšanu. 
  
Jūs varat iepazīties ar aktuālās valdības deklarācijas pilnu tekstu šeit –
 Deklarācija par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 
(2014. gada novembris). 
  
  
Ar cieņu, 
Pārresoru koordinācijas centrs 

Tālrunis: 67082813 67082813 
Mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
Twitter: @NAP2020  
  
  
  
Ja vairs nevēlaties saņemt jaunumus no www.pkc.gov.lv, lūgums informēt pa e-pastu 
elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv.  
  
  
 
--  
Latvijas Republika ir valsts kuru pārstāvu, kurā VARA PIEDER TAUTAI, tātad man  
- VARA IR MANA - ES VARU - ES MĪLU -  
  
Latvijas Republika NAV KORPORĀCIJA LATVIJAS REPUBLIKA 
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