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Rīgā 

16.09.2020. Nr. LPA 1.8.-17 

 

Finanšu ministrijai 

 

Atzinums par “Darbības programma Latvijai  

2021.–2027.gadam” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar Finanšu ministrijas sagatavoto projektu 

“Darbības programma Latvijai 2021.–2027.gadam”, un sniedz šādus priekšlikumus. 

 

Ņemot vērā Saeimas paziņojumā iekļauto punktu, “atzinīgi novērtē pilsoniskās sabiedrības 

un privātā sektora apņēmību un izlēmīgo rīcību, nesavtīgi sniedzot atbalstu citiem 

iedzīvotājiem, pašvaldībām un valstij Covid-19 krīzes laikā. Atjaunojot Latvijas 

tautsaimniecību kvalitatīvi jaunā pakāpē, šī sadarbības spēja stiprināma, ar atbalsta 

programmām pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, pilsoniskajai iniciatīvai un 

brīvprātīgā darba veicināšanai un nosakot dialogam ar pilsonisko sabiedrību līdzvērtīgu 

pieeju ar sociālo dialogu visos lēmumu pieņemšanas posmos - tādējādi stiprinot 

demokrātiju, palielinot iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un uzticēšanos valstij”, kas 

pievienots Nacionālais attīstības plānam 2021. - 2027. gadam (turpmāk – NAP 2027), aicinām 

74. uzdevumu izteikt šādā redakcijā, nostiprinot pilsoniskā dialoga būtību un nozīmi: 

“(74) Latvijā sociālo partneru iesaiste reformu un politiku veidošanā ir labi nostādīta, tomēr 

dialogs ar pilsonisko sabiedrību vēl ir jāspēcina, tāpat kā sociālo partneru un pilsoniskā dialoga 

īstenotāju ierobežotā kapacitāte, kas neļauj jēgpilni un savlaicīgi nodrošināt nepieciešamo 

iesaisti. Vienlaikus, lai veicinātu pilsonisko līdzdalību, jārisina jautājumi, kas skar pašu 

sabiedrību, tā piemēram, Latvijas iedzīvotāji ir mazaktīvi pilsoniskajā līdzdalībā un sociālais 

dialogs ir vāji attīstīts. Pilsoniskās līdzdalības rādītājs Latvijā zems. Būtisks šķērslis trešo valstu 

pilsoņu līdzdalībai aktīvai sabiedriskajai darbībai pastāvīgo iedzīvotāju veidotās organizācijās 

un aktivitātēs ir nepietiekamas latviešu valodas zināšanas, kas primāri negatīvi ietekmē 

informācijas pieejamību par līdzdalības iespējām. 

 

Papildus jāmin, ka arī publiskajai pārvaldei, tai skaitā politiķiem, jāstiprina izpratne par 

sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, kā to arī iepriekšējos plānošanas periodos ir 

nodrošinājusi Valsts administrācijas skola. 

 

Attiecīgi aicinām veikt korekcijas arī 349. uzdevumā, izsakot šādā redakcijā: “(349) Pilsoniskās 

līdzdalības un sociālā dialoga veicināšanai paredzēts stiprināt sociālo partneru un pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju kapacitāti, pilnveidojot pilsonisko un sociālo dialogu visos lēmumu 

pieņemšanas posmos – tādējādi stiprinot demokrātiju, palielinot iedzīvotāju savstarpējo 

uzticēšanos un uzticēšanos valstij, kā arī veicināt nozarēs izpratni par koplīgumiem un to 

slēgšanu. Plānota ekspertu piesaiste, viedokļu apkopošana par sociāli ekonomiskiem un 

pilsoniskiem jautājumiem un izpētes pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru pārstāvniecībai 

nacionālā, reģionālā, uzņēmumu/organizāciju līmenī un medijos; sadarbības platformu 

veicināšana starp pilsonisko sabiedrību, sociālajiem partneriem, pašvaldībām, 

tiesībsaragājošām iestādēm un citām valsts pārvaldes iestādēm dažādos formātos, nolūkā 

stiprināt tiesiskumu, nodrošināt mazāk aizsargāto grupu pārstāvniecību, mazināt korupciju un 

ēnu ekonomiku ; realizēt informatīvas un izglītojošas kampaņas, lai paaugstinātu sabiedrības 
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pilsonisko izglītību un uzticēšanos likuma varai, stiprinātu tiesiskumu, informatīvajā telpā, tai 

skaitā inovatīvā formātā nodrošinot informāciju par  demokrātiskiem procesiem valstī, 

cilvēktiesībām, tiesībām iedzīvotājiem dzīvot brīvībā no vardarbības un citu brīvi pieejamu, 

uzticamu, kvalitatīvu un izglītojošu saturu.” 

 

Aicinām 43. uzdevumu izvērt un papildināt uzdevumu ar atsauci uz valsts pārvaldi un 

pašvaldību, jo faktiski lielākais autoparka īpašnieks Latvijā ir valsts pārvaldes institūcijas. 

Attiecīgi būtu jāparedz, ka valsts pārvalde un pašvaldības iegādājoties autotransportu pēc 

iespējas iepirkumos primāri izvēlas klimatneitrālus transportlīdzekļus. 

 

Nav saprotams, kas 4.3.4.SAM “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas 

un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību. [ESF]” kopsavilkumā iekļautais 

apgalvojums “Līdzdalība aktīvajos nodarbinātības pasākumos”. Zemo sabiedrības pilsonisko 

un politisko līdzdalību raksturo virkne indikatori, kas apliecina nepieciešamību stiprināt tādu 

NVO darbību, kas veicina šo indikatoru uzlabošanu: 

1. Pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījās 54,56 % pilsoņu, pašvaldību vēlēšanas - 50,39 % 

(Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās – 40,58 %), un Eiropas Parlamenta - 33,53 % 

(Centrālās vēlēšanu komisijas statistika 1 ). Savukārt Eiropas Sociālā pētījuma 

rezultāti liecina, ka 9 % iedzīvotāju var uzskatīt par pilsoniski aktīviem 

(Rietumeiropas valstīs - aptuveni 25 %, Skandināvijas valstīs - vismaz 30 %), kā arī to, 

ka savstarpējā uzticēšanās Latvijā ir 51 %, salīdzinājumā ar 88 % Norvēģijā. 

2. Saskaņā ar Eurobarometer standartu 89 (2018), sabiedrības uzticēšanās īpatsvars 

valsts pārvaldei Latvijā ir 31 %, kas ir ceturtais sliktākais rādītājs Eiropas Savienībā, 

salīdzinājumā ar 50 % vidēji Eiropas Savienībā. 

3. Pēc Lursoft datiem, 2020. gada 1. janvārī Latvijā bija reģistrētas un aktīvas 

(nelikvidētas) 24 149 sabiedriskās organizācijas, kas ir salīdzinoši liels skaits attiecībā 

uz iedzīvotāju skaitu. Turklāt jaundibinātu organizāciju dinamika vienmērīgi pieaug, ik 

gadu skaitam pieaugot vidēji par 1600 organizācijām. Tomēr NVO skaita pieauguma 

dinamika nav vērtējama kā indikators, kas apliecina pilsoniskās aktivitātes līmeņa 

pieaugumu. 

4. VID sniegtā statistika no biedrību un nodibinājumu gada pārskatiem apliecina, ka 

organizācijā vidēji strādā viens algots darbinieks, kas ir nemainīgs skaits pēdējos 

5 gados, lai gan 2018. gadā NVO nodarbināja nepilnus 30 tūkstošus darbinieku, tomēr 

sabiedrības līdzdalība NVO ir zema, ko apliecina: 

- Dalība NVO – 5,1 %2 (vidēji Eiropā 15 %). 

- Mazākumtautību pārstāvju dalība NVO – 8,4 %3. 

- Jauniešu dalība NVO – 17 %4. 

- Brīvprātīgā darba veikšana 9 %5. 

                                                 
1 Centrālā vēlēšanu komisija: 

https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/13-saeimas-velesanas 

https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2017-gada-3-junija-velesanas 

https://epv2019.cvk.lv/pub/aktivitate 
2 Pilsoniskā sabiedrība datos: Eiropas Sociālā pētījuma rezultāti 
3 Analītiskais ziņojums “Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā”, Latvijas Universitātes 

Filozofijas un socioloģijas institūts, Rīga, 2017 
4 Jauniešu labbūtība Baltijas valstīs: pētījuma ziņojums (Latvija), 2019 
5 Pasaules Ziedošanas indekss 2018 
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Svarīgi norādīt, ka minētie dati nenorāda uz pastāvīgu, ikdienas līdzdarbošanos NVO, bet ataino 

sabiedrības procentuālo līdzdalību NVO jebkādā formātā un intensitāte (biedrs, aktīvists, 

dalībnieks, tai skaitā dalībnieks vai apmeklētājs konkrētā pasākumā). 

 

Latvijā pastāv uzticēšanās krīze un ir ļoti zems pilsoniskās līdzdalības līmenis. Iedzīvotāju 

neiesaistīšanās līdzdalības procesos skaidrojama ar cilvēku neticību, ka tie var ietekmēt 

procesus valstī. Neuzticēšanās ir saistīta arī ar informācijas trūkumu par pilsonisko sabiedrību 

un valsts pārvaldes procesiem. Turklāt uzticēšanās ir identificējama starp valsts pārvaldi un 

sabiedrību, sabiedrību un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valsts pārvaldi un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām. 

 

Stipra, aktīva un zinoša pilsoniskā sabiedrība ir priekšnoteikums, lai iedzīvotāji  uzticētos un 

vēlētos sadarboties un lai veicinātu piederības sajūtu valstij un ticībai ietekmēt lēmumus, tādēļ 

būtu nepieciešams izvirzīt pasākumu kompleksu: 

- nodrošināt pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvību, veicinot labvēlīgu 

tiesisko un finansiālo vidi pilsoniskā sabiedrības attīstībai, pilsoniskajam 

dialogam un pilsoniskajām aktivitātēm; 

- nodrošināt komunikāciju par pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības līdzdalības 

lomu demokrātiskā valstī, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni, piederības 

sajūtu valstij un mazināt uzticēšanās krīzi; 

- veicināt iedzīvotāju, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un citu iesaistīto pušu 

sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanā, nodrošinot platformu, kur ieinteresētajām 

pusēm apmainīties viedokļiem un vienoties par kopdarbību interešu pārstāvībā; 

- mazināt plaisu starp publisko pārvaldi un sabiedrību, veicinot informācijas un 

viedokļu apmaiņa, kā arī konstruktīvu dialogu par aktuālajiem izaicinājumiem 

un iespējamiem risinājumiem; 

- stiprināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitāti, tādējādi veicinot to 

darba efektivitāti. 

 

Tāpat aicinām 4.3.4. SAM nesašaurināt pilsoniskās līdzdalības veicināšanai noteiktos 

pasākumus - kultūras pasākumus, svītrojot pēdējā rindkopā vārdus “izmantojot kultūras 

kapitālu”. Attiecīgi arī 350. uzdevumā veikt korekcijas, kur ir būtiski sašaurināta pilsoniskā 

līdzdalība un pilsoniskās sabiedrības būtība, apņemoties stiprināt tikai kultūras līdzdalību, kā 

arī nav ņemts vērā Valdības Rīcības plānā nostiprinātie pasākumi, Valdības Deklarācijas 

164. un 183. uzdevuma izpildei, kā arī NAP 2027 indikatīvajā investīciju projektu kopumā 

426. uzdevumu, tāpēc aicinām izteikt 350. uzdevumu šādā redakcijā: “(350) Sabiedrības 

saliedēšanai, plānots atbalsts pašorganizēšanās un paplašinātu sadarbības un līdzdarbības 

prasmju un iespēju veicināšanai, īpaši sabiedrības grupai ar zemu līdzdalības īpatsvaru. 

Pilsoniskā līdzdalība sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un demokrātijas nostiprināšanos, 

veidojot pievilcīgu sabiedrisko vidi, kas ir priekšnosacījums tautsaimniecības attīstībai 

reģionos. Īstenot pasākumus pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai, kas ietver arī 

pilsoniskās un politiskās līdzdalības, pilsoniskās izglītības un sabiedrības izpratnes par 

demokrātiskiem procesiem valstī, brīvprātīgā darba, filantropijas un citu svarīgu demokrātisku 

un sociālu kopumu veicināšanu.” 

 

Vēršam uzmanību, ka 347. uzdevumā iekļautās sabiedrības grupas, kas pakļautas 

diskriminācijas riskam, ir šaurākas nekā to apliecina pētījumi. Eirobarometra 437 dati 

apstiprina, ka diskriminācija Latvijā balstās uz ādas krāsu vai etnisko izcelsmi, izskatu, 

dzimuma identitāti, seksuālo orientāciju un reliģisko pārliecību. Citu pētījumi rezultāti arī rāda, 
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ka lauku apvidos dzīvojošie cilvēki visvairāk pakļauti nabadzības un sociālās, pilsoniskās un 

politiskās darbības atstumtības riskam. 

 

Aicinām veikt redakcionālu labojumu 348. uzdevumā: “(348) Vienlīdzīgu iespēju un 

nediskriminācijas veicināšanai politikas veidošanā un īstenošanā plānoti valsts un pašvaldības 

institūciju nodarbināto izglītošanas/informēšanas pasākumi par vienlīdzīgu iespēju un 

nediskriminācijas principa integrēšanu politikas plānošanas un īstenošanas procesos, 

sabiedrībai – savu tiesību pārstāvībai un īstenošanai; kā arī atbalsta pasākumi darba devējiem 

iekļaujošas darba vides un diskriminācijas novēršanas jautājumos, kā arī elastīgā darba laika un 

attālinātā darba prakses popularizēšana sabiedrībā.” 

 

Vēršam uzmanību, ka “1.7. Izaicinājumi administratīvajai kapacitātei, labai pārvaldībai un 

vienkāršošanai” uzdevumu uzskaitījumā nav labas pārvaldības pasākumi, tādēļ aicinām 

papildināt ar labas pārvaldības principu, tādu kā tiesiskums, vienlīdzība, objektivitāte, 

samērīgums, tiesiskā paļāvība, saprātīgu termiņu ievērošana, privātuma ievērošana, atklātība, 

stiprināšana. 

 

Atzinīgi vērtējam 390. uzdevumā iekļauto apņemšanos celt pašvaldību speciālistu kapacitāti 

dažādos jautājumos, tomēr aicinām uzdevumu papildināt ar nepieciešamību uzlabot ne tikai 

uzņēmējdarbības vidi un pakalpojumu efektivitāti reģionos, bet arī radīt labvēlīgus apstākļus 

pilsoniskās sabiedrības esamībai, attīstībai un tās aktivitātēm reģionos. Savas kopienas, 

pašvaldības attīstībā un pakalpojumu nodrošināšanā ieinteresēts iedzīvotājs un tā rīcības ir 

pamata elements ilgtspējīgai un līdzsvarotai reģionu attīstībai. Vēršam uzmanību, ka reģionu 

attīstībai nepieciešamas ne tikai Reģionālās inovācijas un zināšanu platformas, bet arī 

Reģionālie pilsonisko kompetenču centri, caur kuriem tiek īstenotas pilsoniskās sabiedrības 

attīstību un koordināciju veicošas aktivitātes. Tādēļ aicinām uzdevumu papildināt ar norādi, ka 

reģionālajai attīstībai nepieciešami arī Pilsonisko kompetenču centri. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse apliecina gatavību līdzdarboties Darbības programmas Latvijai 

2021.–2027. gadam izstrādes turpmākajā procesā, informējot un konsultējot, un aicina informēt 

par šī procesa tālāku izstrādi. 

 

 

Ar cieņu, 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
Zonberga 

Kristine@nvo.lv 

Zaļūksnis  

Artis@nvo.lv 

24245580 

 
 

Atzinums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par atzinuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 
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