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Rīgā, 07.08.2020., Nr. LPA 1.8.-15 

Kultūras ministrijai 

 

 

Atzinums par pamatnostādņu projektu  

“Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības  

attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk - LPA) ir iepazinusies ar Kultūras ministrijas 

(turpmāk - KM) pamatnostādņu projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības 

pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam” (turpmāk – Projekts), un sniedz atzinumu.  

 

Kopumā LPA atbalsta Projekta tālāku virzību, taču atkārtoti vērš KM uzmanību un aicina veikt 

uzlabojumus politikas plānošanas dokumentā, lai nostiprinātu valstisku apņemšanos attīstīt 

pilsonisko sabiedrību Latvijā, kā arī ietvert vairākas būtiskas lietas, kas tika paustas reģionālajās 

iedzīvotāju diskusijās 2019. un 2020.gadā.  

 

Projektā daudzviet tiek norādīts, ka pilsoniskās aktivitātes, iedzīvotāju vēlme iesaistīties tajā un 

mobilizēties sabiedrībai kopīgu mērķu sasniegšanai, ir pašas sabiedrības ziņā, tādejādi KM 

norobežojoties no atbildības veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību valstiskā līmenī. 

Nenoliedzami pilsoniskās sabiedrības aktivitātes ir sabiedrības iniciētas, tomēr valstij ir 

jānodrošina labvēlīgi priekšnoteikumi tās pastāvēšanai un attīstībai. Esošajā Projekta redakcijā 

nav saskatāma KM apņemšanās to veicināt, kas ir būtisks konceptuāls trūkums politikas 

plānošanas dokumentā. Tādēļ atkārtoti aicinām KM nostiprināt valstisku apņemšanos 

īstenot mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku.  

 

Lai to īstenotu, LPA aicina: 

 

8.lpp 1.rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

   

“NAP2027 viena no augstākā līmeņa prioritātēm ir uzticēšanās. Iedzīvotāju savstarpējā 

uzticēšanās cieši saistīta ar sadarbības prasmēm un līdzdarbības prasmēm, jo īpaši 

attīstot pilsonisko izglītību un sabiedrības izpratni par demokrātiskiem procesiem valstī, 

tai skaistā lēmumu pieņemšanas procedūru, un pilsoniskās sabiedrības lomu 

demokrātiskā valstī. Stipra, zinoša un aktīva pilsoniskā sabiedrība ir būtisks 

demokrātiskas valsts un cilvēka drošumspējas stūrakmenis. Savukārt sabiedrības 

uzticēšanās valstij, kā arī aktīva un saliedēta sabiedrība rada priekšnoteikumus 

pilsoniskās sabiedrības pašorganizēšanās un efektīvas darbības spējām. Iedzīvotāji 

iesaistās un veido kopienas, kas spēj sadarboties kopīgu mērķu labā, tādējādi nostiprinot 

un vairojot kopīgo labumu ilgtspējīgai sabiedrības un valsts attīstībai. Savstarpējā 

uzticēšanās vairo solidaritāti un uzticēšanos arī valsts institūcijām. Līdz ar to uzticēšanās 

plānota arī kā pamatnostādņu augstākā līmeņa prioritāte.” 

 

9.lpp pēdējo rindkopu papildināt ar sekojošu redakciju: 

“Taču valstī nepieciešams īstenot mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku, 

pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, pilsoniskajai iniciatīvai un brīvprātīgā darba 
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veicināšanai un nosakot dialogam ar pilsonisko sabiedrību līdzvērtīgu pieeju ar sociālo 

dialogu visos lēmumu pieņemšanas posmos.” 

 

2. Rīcības virzienu: Demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums 2.2. mērķi izteikt šādā 

redakcijā: 

“Stiprināt pilsoniskās sabiedrību, īstenojot mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības 

politiku, radot infrastruktūru sabiedrības pašorganizēšanās, sadarbības un līdzdarbības 

prasmju un iespēju paplašināšanai un atvēlot pastāvīgu valsts budžeta finansējumu 

pilsoniskās sabiedrības kapacitātes un sabiedrības iesaistes demokrātiskos procesos 

stiprināšanai” 

 

14.lpp pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Plaisu starp iedzīvotājiem un valsti bieži rada valsts un pašvaldību institūciju dialoga 

trūkums vai nepietiekama kvalitāte, skaidrojot pieņemtos lēmumus un risinājumus. 

Tādēļ ir nepieciešams ieviest jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas 

procesus, lai nodrošinātu mūsdienīgu, dialogu un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu 

pieņemšanas posmos jeb pilsoniskajam dialogam noteikt līdzvērtīgu statusu sociālajam 

dialogam. Tāpat ir svarīgi radīt iedzīvotājos pārliecību, ka valstij ikviens iedzīvotājs rūp, 

tā ciena un uzklausa ikvienu. Savstarpējās un politiskās uzticēšanās rādītāji, kā arī 

attieksme pret valsts institūcijām un darbībām kopumā liecina, ka ir zema izpratne par 

to, ka esam viena nācija un ikvienam indivīdam ir loma valsts veidošanā, un no mūsu 

attieksmes un rīcības ir atkarīgs kopējais labums jeb valsts attīstība un labklājība, nav 

iesakņojusies ikdienas praksēs. Lai uzlabotu situāciju, nepieciešami dažādi resursi. Tie 

ir ne tikai finanšu instrumenti, bet arī iedzīvotāju resursi – viņu zināšanas, prasmes un 

attieksmes, kuras nepieciešams attīstīt, uzlabot un nostiprināt. Tādējādi, šī uzdevuma 

ieviešana cieši saistīta ar otrā rīcības virziena uzdevumu “Veicināt iedzīvotāju 

demokrātijas prasmju un zināšanu apguvi atbilstoši globālajiem un laikmeta 

izaicinājumiem, tai skaitā mūžizglītības kontekstā”.  

Latvijā plaisu sabiedrībā arī radījusi sociālekonomiskā nevienlīdzība, kas nereti ir par 

pamatu izvēlei pamest Latviju, jo nejūt piederības jūtas, pilsoniskam apātiskumam un 

populisma uzplaukumam.” 

 

17.lpp pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Atbilstoša kvalitatīvo pazīmju kombinācija, piešķirot līdzdalības procesiem 

mērķtiecīgumu un jēgpilnību, var pozitīvi ietekmēt demokrātijas attīstību. Vienlaikus 

kvalitātes sasniegšanai nepieciešami resursi un galvenais resurss, kas nepieciešams ir 

iedzīvotāju zināšanas, prasmes un attieksmes gan iedzīvotājiem, gan publiskajai 

pārvaldei. Šie resursi spējināmi, praksē ieviešot labas pārvaldības principus, sabiedrībai 

un publiskajai pārvaldei sadarbojoties kopīgi definētu, vienotu attīstības mērķu, 

risinājumu un labākas nākotnes vārdā.” 

 

17.lpp otro rindkopu papildināt: 

“Tāpat nepieciešams īstenot mērķtiecīgas stratēģiskās komunikācijas pasākumus – 

informatīvas un izglītojušas komunikācijas aktivitātes visām sabiedrības grupām, lai 

veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos valstī, 

vienlaikus mazinot plaisu starp sabiedrību un valsti, kā arī Latvijas reģionu atrautība no 

nacionālā līmeņa politisko lēmumu pieņemšanas centra.” 
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17.lpp piekto rindkopu papildināt: 

“Lai veicinātu pilsonisko un politisko līdzdalību, nepieciešams radīt platformas, kur 

iedzīvotāji var līdzdarboties, piemēram, pašvaldību referendumi, iedzīvotāju 

konsultatīvās padomes, stiprinātas nevalstiskās organizācijas, kas īsteno iedzīvotāju 

interešu pārstāvniecību, vienlaikus nodrošinot iedzīvotāju viedokļu apkopojumu, 

sabiedrības mobilizēšanu un motivēšanu iesaistīties līdzdalības formās.” 

 

18.lpp pirmo rindkopu papildināt 

“Kā arī nostiprināt dialogam ar pilsonisko sabiedrību līdzvērtīgu statusu sociālajam 

dialogam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu to sabiedrības grupu interešu pārstāvniecību 

lēmumu pieņemšanas procesā, kam tā ir nepieciešama visvairāk, un publiskās pārvaldes 

dialogs ar sabiedrību atbilstu mūsdienu un nākotnes nodarbinātības jaunajām formām 

un sociālo spēlētāju daudzveidībai.” 

 

19.lpp ceturto rindkopu papildināt: 

“Būtiski radīt iedzīvotājiem drošu vidi, kurā tiem nav jābaidās par viedokļa paušanu.” 

 

Tāpat Projektā iztrūkst KM mērķtiecīga apņemšanās stiprināt pilsoniskās kompetences, 

tādēļ LPA aicina: 

 

16.lpp trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Tas nozīmē, ka pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas attīstībai nepieciešamas 

kvalitatīvas izmaiņas un plānotajiem pasākumiem nepieciešams piešķirt noteiktu saturu 

un mērķtiecību kvalitatīvu izmaiņu virzienā, 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 

kopienu veicināšanu.” 

 

17.lpp trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:  

“Latvijas iedzīvotāju iesaiste dažādos sabiedriskās un politiskās līdzdalības veidos nav 

vienmērīga. Lai gan visai liela daļa Latvijas iedzīvotāju nav sabiedriski vai politiski 

aktīva, tomēr Latvijā nav vērojama arī bezcerīga sabiedriski politiskā apātija. 

Izaicinājumi ir saistīti galvenokārt ar nevienlīdzīgu pieeju resursiem, kas ir būtiski 

iesaistei dažādās līdzdalības formās (biedrībās, brīvprātīgajā darbā, lēmumu pieņemšanā 

u.c.), kā arī iedzīvotāju neticību to spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus.” 

 

Nav saprotams, kādēļ KM pie indivīda pašrealizēšanās, it īpaši saliedētas un pilsoniski aktīvas 

politikas pamatdokumentā, nav iekļāvusi nepieciešamību pašrealizēties pilsoniskās, politiskās 

un sabiedriskās aktivitātes. Tādēļ atkārtoti aicinām KM 8.lpp trešo rindkopu izteikt šādā 

redakcijā: 

“Kā jau minēts NAP2027 projektā, prioritātes „Vienota, droša un atvērta sabiedrība” 

mērķa sasniegšana ir nesaraujami saistīta ar pozitīvu vidi ģimenē, gūto pieredzi bērnībā, 

emocionālo labklājību un personīgo pašapziņu, nodrošinātām pamatvajadzībām, tostarp 

pietiekamiem ienākumiem un finansiālu stabilitāti, kvalitatīvu izglītību un 

pašrealizēšanās iespējām darbā, kultūrā un sportā, pilsoniskās un politiskās, kā arī 

sabiedriskajās aktivitātēs.” 
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18.lpp pirmajā rindkopā, kur iekļauta KM vēlme stiprināt digitālas līdzdalības risinājumus 

attālinātas līdzdalību, iztrūkst rūpes par tām sabiedrības grupām, kas dažādu iemeslu dēļ nekad 

nebūs digitālas, tādēļ atkārtoti KM aicinām nodrošināt patiesi iekļaujošu pilsoniskās sabiedrības 

politiku, izsakot šādā redakcijā: 

“Ņemot vērā to, ka parasti iedzīvotājiem piederības sajūta vietai pašidentifikācijas skalā 

atrodas augstu , nepieciešams attīstīt līdzdalības formas, kas plānotas un balstītas gan 

iedzīvotāju vietējā līmeņa vajadzībās, piemēram, apkaimju un kopienu attīstības 

iniciatīvas atbilstoši dzīves videi – lielās pilsētas, mazpilsētas, lauku teritorijas, gan 

digitālas līdzdalības risinājumus attālinātas līdzdalības nodrošināšanai, vienlaikus 

respektējot to sabiedrības daļu, kam nav digitālās prasmes vai piekļuves.” 

 

 

Ņemt vērā iedzīvotāju diskusijās izteiktos priekšlikumus, kas tika izteikti vairākkārt. Lai 

to īstenotu, LPA aicina: 

 

Projekta 13.lpp pēdējo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Latvijas valsts simtgades atzīmēšana bija plašu un mērķtiecīgu pasākumu pamatā, kas 

aktualizēja Latvijas valstiskuma veidošanās nozīmīgākos notikumus un bija katalizators 

piederības sajūtas un saliedētības kāpumam Latvijas sabiedrībā, un šādi integrējoši un 

saliedējoši pasākumi būtu ieviešami arī nākotnē.” 

 

15.lpp pirmo rindkopu papildināt ar iedzīvotāju diskusijās izteiktajiem viedokļiem, ka:  

“Salīdzinoši jauns izaicinājums ir citu valodu, it īpašo angļu valodas lietojamības 

pieaugums sabiedrībā ikdienā, kas ne tikai konkurē ar latviešu valodu, bet arī apdraud 

pareizas latviešu valodas lietojamību sabiedrībā un informatīvajā telpā, tai skaitā 

medijos. “ 

 

15.lpp piekto rindkopu papildināt ar:   

“Būtiski, lai vienota sociālā atmiņa rada piederības sajūtu, nevis šķeļ sabiedrību, tādēļ 

svarīgi, lai katrs iedzīvotājs var identificēties ar Latvijas vēsturi, ko var sasniegt 

pasākumos likt akcentu uz dažādo etnisko, sociālo, reliģisko grupu iesaisti Latvijas 

svarīgākajos vēstures notikumos.” 

 

20.lpp otro rindkopu papildināt ar: 

“Ne mazāk svarīga ir kvalitatīvas informācijas pieejamību medijos un vienmērīgi visā 

Latvijā.” 

 

 

Projektā izmantotās atsauces 

 

Nav saprotams, pēc kādiem kritērijiem KM ir izvēlējusies atsauces uz konkrētajiem 

pētījumiem, kā arī dažviet atsauces uz sekundārajiem avotiem ir izrauti no konteksta, kas maina 

šajā dokumentā apgalvoto. Tādēļ atkārtoti aicinām KM pārvērtēt attiecīgo pētījumu atbilstību 

tagadnes un nākotnes situācijai, atsevišķās Projekta vietās pievienot atsauces, uz kādiem 

pētījumiem ir atsaukšanās, kā arī novērst to, ka būtiski tiem mainīta citu plānošanas dokumentu 

jēga. LPA aicina: 
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13.lpp ir ietverta atsauce uz 10 gadus vecu pētījumu, savukārt 16.lpp ir atsauce uz 1967.gada 

dokumentu, uz kā pamata tiek veidota pamatnostādņu skaidrojums arī par tādu konceptu kā 

“demokrātijas kultūra.” LPA ieskatā tas nav korekti un nav atbilstoši mūsdienu izaicinājumiem, 

ko arī pierāda iekļautais saturs Projektā.   

 

Savukārt 14.lpp norādīts, ka “(..) pētījumi parāda, ka latviešu valodas lietošanas intensitāte 

publiskajā telpā un ikdienas neformālajās attiecībās nepieaug atbilstoši nozīmīgajam valodas 

pratēju skaita kāpumam. Pētnieki  to saista.. (..)”, taču nav norādītas atsauces uz konkrētajiem 

pētījumiem un pētniekiem, kas apliecina norādīto faktu atbilstību.  

 

Vienlaikus Projektā uz pētījumu rezultātu pamata netiek definēts, kas ir “atbilstoši globālajiem 

un laikmeta izaicinājumiem”, aicinām skaidri definēt, kādi ir globālie un laikmeta izaicinājumi.  

 

13.lpp iekļautā atsauce uz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir 

nekorekta, jo tikusi mainīta redakcija, kas būtiski maina stratēģijā iekļauto mērķi, tāpēc atkārtoti 

aicinām šo labot. 

 

 

Citi jautājumi precizēšanai: 

 

LPA aicina precizēt Projektā iekļauto apgalvojumu, ka Valsts kancelejai “sabiedrības 

līdzdalības jomā nozīmīga loma ir sabiedrības izglītošanai par demokrātiskas valsts pamatiem 

un līdzdalības koordinācijai”, kas nav atbilstoši Valsts kancelejas nolikumam, kurā 4.20.punkts 

nosaka, ka Valsts kanceleja “(..) koordinē sabiedrības līdzdalību, informēšanu un izglītošanu 

par Ministru kabineta kompetencē esošajiem jautājumiem un demokrātiskas valsts pamatiem 

un vērtībām, kā arī informē sabiedrību par valsts politiku Valsts kancelejas kompetencē 

esošajās jomās (..)”, kas tomēr ierobežo Valsts kancelejas darbības un lomas tvērumu, tas ir 

valdības līmenī, tādejādi neietverot Saeimas un pašvaldību līmeņus.  

 

LPA aicina 2. Rīcības virziena: Demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums 2.3. Veidot 

kvalitatīvu un  drošu demokrātiskās līdzdalības un informācijas telpu, papildināt ar vārdu 

“iekļaujošu”. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse apliecina gatavību līdzdarboties Projekta izstrādes turpmākajā 

procesā, informējot un konsultējot, un aicina informēt biedrības direktori Kristīni Zonbergu 

kristine@nvo.lv par šī procesa tālāku izstrādi. 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
Zonberga 24245580 

kristine@nvo.lv 
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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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