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Priekšlikumi Valdības rīcības plānam  

Sabiedrības līdzdalība ir būtisks demokrātiskas valsts un cilvēka drošumspējas stūrakmenis. Un 

saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam (turpmāk - Latvija 2030) un 

NAP2020, sabiedrības līdzdalība un aktīva sabiedrības piedalīšanās svarīgu lēmumu veidošanā ir 

noteikta kā viena no Latvijas prioritātēm. Sabiedrības līdzdalības nepieciešamību nostiprina arī citi 

valstiski nozīmīgi dokumenti. Tai skaitā, Nacionālajā drošības koncepcijā kā viena no Latvijas 

prioritātēm apdraudējuma novēršanai, noteikta nepieciešama īstenot pasākumus un radīt atbilstošus 

apstākļus, kas veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos 

valstī.  

Tai pat laikā starptautisku pētījumu rezultāti vērš uzmanību, ka Latvijā pastāv demokrātijas krīze, ko 

radījusi plaisa starp publisko pārvaldi un sabiedrību, nepilnvērtīgu dialogu ar pilsonisko sabiedrību.  

“The Economist” analītiķu grupas “Economist Intelligence Unit” (EIU) Demokrātijas indeksā 2018 

norādīts, ka vēlēšanu process Latvijā ir godīgs un atklāts, tāpat cilvēku pamatbrīvības tiek ievērotas, 

taču jāpaaugstina iedzīvotāju iesaistes līmenis politiski sabiedriskos procesos, jāveicina to ticība 

spējai ietekmēt lēmumus un jāuzlabo iedzīvotāju kritiskais vērtējums par valsts pārvaldes darbību. 

Dati liecina, ka iedzīvotāji un eksperti viszemāk novērtējuši valsts pārvaldi (6.07), pilsonisko 

līdzdalību (5.56) un politisko kultūru (6.88). 

Savukārt 2018.gada pavasarī CIVICUS, globāla pilsoniskās sabiedrības organizāciju un aktīvistu 

alianses (monitorē demokrātiju 195 pasaules valstīs) konstatēja, ka pēdējo divu gadu laikā Latvijas 

publiskā pārvalde pret pilsonisko sabiedrību ir kļuvusi represīvāka. 

Iedzīvotāju neiesaistīšanās līdzdalības procesos ir noteikusi cilvēku neticība savai spējai ietekmēt 

procesus valstī, tādēļ ir nepieciešams atjaunot ticību cilvēkiem, ka viņi var ietekmēt procesus, un 

pārliecību, ka publiskā pārvalde vēlas komunicēt ar sabiedrību un strādāt tās interesēs, veidojot 

cieņpilnu dialogu. 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=lv&vps=1&jsv=166d&oe=UTF8&msa=0&msid=110776175813437206721.00046e6e8b1d3023721bf&mid=1247347667
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Nevalstiskais sektors ir pierādījums tam, ka Latvijā iedzīvotājiem ir vēlme ne tikai gaidīt no valsts, 

bet piedalīties valsts veidošanā ar nevalstisko organizāciju starpniecību, kopš neatkarības atgūšanas 

nodibinot vairāk kā 23 000 biedrību un nodibinājumu. 

Latvijā nevalstiskās organizācijas īsteno daudzas sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, kuras neīsteno 

valsts un pašvaldības iestādes, ne arī biznesa sektors, tādēļ ir neaizstājams spēlētājs tādās nozarēs kā 

sociālā aprūpe, veselības aprūpes pieejamība, sports, kultūra, izglītība, pilsoniskās sabiedrības 

attīstība un citas, kas skar simtiem tūkstošu cilvēku dzīves kvalitāti. Tomēr, lai izvairītos no 

organizētās pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanas un darbības krīzes, kad organizācijas vairs nespēj 

apmierināt sabiedrības fundamentālas vajadzības tādā apjomā, kāda tā ir nepieciešama, aicinām 

valdību nodrošināt labvēlīgu tiesisko, politisko un finansiālo vidi. 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” vēlas ieskicēt būtiskākos pilsoniskās sabiedrības jautājumus, 

ko nepieciešams valdībai risināt turpmākajos gados: 

1. Ieviest jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, lai nodrošinātu 

mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu 

pieņemšanas posmos – ieviešot līdzdalības (partnerības) modeli jeb NVO un MK 

sadarbības memoranda padomes jauno modeli, kas jau konceptuāli ticis apstiprināts 

2018.gadā. 

2. Valstiskā līmenī stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumu, nosakot sadarbības un 

atbalsta partneri pilsoniskajai sabiedrībai no valsts pārvaldes (politiskā un ierēdniecības 

līmenī), kas būs atbildīgs par tās attīstību.  

3. Īstenot programmu “Nacionālais NVO fonds”, paredzot NVO fondam nepieciešamos 

papildus resursus vismaz 5 miljonu eiro apmērā valsts pamatbudžetā, lai veicinātu 

iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā. 

4. Izstrādāt un ieviest jaunu ziedošanas sistēmu Latvijā, nodrošinot labvēlīgu tiesisko vidi 

privātpersonu un juridisko personu motivēšanai ziedot, tai skaitā, izstrādājot ekonomiskos 

stimulus – Uzņēmuma ienākumu nodokļa un Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atlaides par 

veiktajiem ziedojumiem un iekļaujot valsts kapitālsabiedrību ziedošanas politikās pilsoniskās 

sabiedrības un interešu aizstāvības jomas 

5. Nodrošināt mehānismu, kurā valsts budžeta finanšu līdzekļi nevalstiskajām organizācijām 

tiek pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas dokumentiem (piemēram, NAP, NIPSIPP, 

Nacionālā drošības koncepcija) un balstoties un sabiedrības vajadzībām, ar iepriekš 

noteiktiem, skaidriem kritērijiem, pārraudzības mehānismiem un nospraustiem 

rezultatīvajiem rādītājiem, vienlaikus ievērojot vienlīdzības, caurskatāmības un tiesiskās 

paļāvības principus. Tai skaitā pārskatīt valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu deleģēšanas 

praksi, pilnveidot un standartizējot valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mehānismus, 

izstrādāt uzraudzības kārtību un kvalitātes pārbaudes kritērijus valsts pārvaldes deleģēto 

uzdevumu izpildē, kā arī pārskatot piešķiramā finansējuma apjoma aprēķināšanas prakses 

atbilstību deleģētā uzdevuma īstenošanas saturam un patiesajām izmaksām. 

 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=lv&vps=1&jsv=166d&oe=UTF8&msa=0&msid=110776175813437206721.00046e6e8b1d3023721bf&mid=1247347667
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Lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību un iesaisti rīcībpolitikas plānošanā un īstenošanā, 

un nodrošinātu konsultāciju kvalitātes pilnveidi izpildvarai un likumdevējam, aicinām Valdības 

rīcības plānā iekļaut sekojošus punktus: 

1. Tiekties stiprināt Latvijas Pilsoniskās alianses* vadošo lomu nevalstiskā sektora interešu 

aizstāvēšanā, nodrošinot līdzvērtīgu lomu dialogam ar pilsonisko sabiedrību ar sociālo 

dialogu; 

2. Padarīt efektīvāku NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes darbību un 

padomes struktūru, nodrošinātot turpmāk funkcionējošas darba grupas konkrētu jautājumu 

risināšanai un ikgadēju Latvijas augstāko amatpersonu tikšanos ar Padomi, lai kopīgi risinātu 

nozares jautājumus; 

3. Nodrošināt pilsoniskās sabiedrības pārstāvja iekļaušanu Nacionālajā attīstības padomē;  

4. Nodrošināt publiskās pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības profesionālu partnerību ES 

Struktūrfondos, nosakot, ka līdzdalība Struktūrfondu UK un AK tiek nodrošināta no 

Tehniskās palīdzības, sedzot līdzdalības administratīvās izmaksas. Kā arī paredzēt specifiskā 

atbalsta mērķa finansējuma apjomu dialogam ar pilsonisko sabiedrību pielīdzinātu nozaru 

sociālā dialoga stiprināšanas pasākuma finansējuma apjomam; 

5. Eiropas Daudzgadu budžetā iekļaut sadaļu arī pilsoniskajai sabiedrībai, tai skaitā valdības 

atbalstu Eiropas vērtību instrumentam. 

6. Noteikt vienotu kārtību, kādā tiek izvirzīti pilsoniskās sabiedrības pārstāvji konsultatīvajās 

padomēs; 

7. Izvērtēt sabiedrības līdzdalības mehānismus pašvaldībās un atbilstoši pilnveidot tiesisko 

ietvaru, nosakot, ka nozīmīgu lēmumu pieņemšanā ir jāiesaista organizētas pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas.  

*Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras 

mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu 

vidi to darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 132 biedrus, kopumā sastādot aptuveni 70 000 

privātpersonas jeb 70% no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas 

ārvalstīs jeb 11% no Latvijas diasporas. Darbības virzieni ir: pilsoniskās sabiedrības un NVO interešu 

aizstāvība, sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī, NVO finanšu 

pieejamības veicināšana, NVO kapacitātes stiprināšana, NVO darbības skaidrošana un 

popularizēšana sabiedrībā. 

Lūgums par turpmāko Valdības rīcības plāna izstrādes gaitu, tai skaitā par nevalstisko organizāciju 

iespējām iesaistīties procesā, informēt Latvijas Pilsoniskās alianses direktori Kristīni Zonbergu, 

rakstot e-pastu kristine@nvo.lv vai zvanot 24245580. 

 

 

Laba vēlējumiem, 

Kristīne Zonberga 

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore 

 

Zonberga 

24245580 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=lv&vps=1&jsv=166d&oe=UTF8&msa=0&msid=110776175813437206721.00046e6e8b1d3023721bf&mid=1247347667
mailto:alianse@nvo.lv
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