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Dokuments izstrādāts iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” 
ietvaros, kuru īstenoja Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un 

Islandes iedzīvotāju fondu. Iniciatīvas īstenošana tiek atbalstīta Islandes, Lihtenšteinas un 
Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta 2014 – 2021. gadam 

Divpusējās sadarbības fonda ietvaros. 
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Domnīcas uzstādījums 
Domnīcas “Sabiedrības līdzdalība publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā” 
uzstādījums bija:  

1) Pārskatīt sabiedrības līdzdalības tiesisko ietvaru saistībā ar publiskā finansējuma 
plānošanu, ieviešanu un uzraudzību; 

2) Pārskatīt sabiedrības līdzdalības praksi saistībā ar publiskā finansējuma plānošanu, 
ieviešanu un uzraudzību; 

3) Apzināt iespējamos risinājumus/modeļus efektīvai sabiedrības līdzdalībai saistībā ar 
publiskā finansējuma plānošanu, ieviešanu un uzraudzību; 

4) Pārskatīt atklātības prasības attiecībā uz publiskā finansējuma plānošanu, ieviešanu 
un uzraudzību. 

Šī uzstādījuma mērķis bija rast atbildi un apzināt, vai uzlabojumi veicami praksē vai tiesiskajā 
regulējumā, kā arī rast rekomendācijas veidiem kā valsts pārvaldē nodarbinātajiem aktīvāk 
nodrošināt iespējas sabiedrības līdzdalībai par publisko finansējumu.  
 
Domnīcas norise  
Projekta iesākumā tika veikts sagatavošanās darbs, plānojot regulāras domnīcas dalībnieku 
tikšanās - reizi nedēļā. Kopā tika organizētas deviņas domnīcas, kas bija savstarpēji saistītas 
ar pielietoto metodi - dizaina domāšanu un katras domnīcas tikšanās reizē dienaskārtība bija 
pakārtota dizaina domāšanas vienai vai vairākām fāzēm, katrā koncentrējoties konkrētam 
uzdevumam. Ejot cauri šīm fāzēm vairākās iterācijās jeb piegājienos, tika radīts pienesums 
gala rezultātam.  
 
 
Izpēte un empātija – informācijas (dati, ierobežojumi un vide) ievākšana un empatizēšana ar 
gala lietotājiem un iesaistītajām pusēm; 
Problēmas definēšana – skaidrinosaukt lietotāju vajadzības, viņu problēmas un skaidrot tās 
ar pašu novērojumiem; 
Idejošana – izaicinot pieņēmumus un aizspriedumus, ar radošām metodēm tiek veidotas 
idejas inovatīviem risinājumiem un darbībām; 
Prototipēšana – izvēlēto ideju prototipu izstrāde - padarīt šīs idejas taustāmas, redzamas un 
saprotamas; 
Testēšana – izveidoto risinājumu testēšana un atgriezeniskās saites iegūšana no gala 
lietotājiem. 
 
Aicinājums uz domnīcu tika izsūtīts gan publiskajā administrācijā nodarbinātajiem, gan 
nevalstiskā sektora organizāciju pārstāvjiem. Ielūgums uz domnīcām bija atvērts visiem 
interesentiem, iknedēļas domnīcu darbā vidēji piedalījās 14-26 dalībnieki. Zemāk esošajā 
tabulā apkopota domnīcu tikšanās reižu datums un laiks, to galvenais dizaina domāšanas 
metodes uzstādījums un tēma, kā arī galvenie norises punkti.  
 
 
Datums un 

laiks 
Domnīca, tās tēma

 
Galvenie norises punkti

 

13.01.2022. 
10:00-13:00 

1.domnīca - "Izpēte" - Budžeta 
veidošanas process 

Valsts budžeta veidošana (FM prezentācija), 
Pašvaldības budžeta veidošana (LPS 
prezentācija), 
Darbs grupās (SVID analīze). 

11.02.2022. 
10:00-13:00 

2.domnīca - "Izpēte & iedziļināšanās" 
- Budžeta veidošanas procesa 
pieredze 

Budžeta veidošanas process: procesa kartes 
veidošana, 
Empātijas uzdevums: NVO un pārvaldes 
pieredze budžeta plānošanā 
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17.02.2022. 
10:00-13:00 

3.domnīca - "Izpēte & iedziļināšanās" 
- Budžeta veidošanas procesa 
pieredze 

Budžeta veidošanas procesa soļi un iesaistes 
punktu definēšana, 
Iesaistīto pušu pieredzes fiksēšana. 

24.02.2022. 
10:00-13:00 

4.domnīca - "Problēmu definēšana" - 
Budžeta veidošanas procesā esošie 
šķēršļi 

Iesaistīto pušu pieredzes fiksēšana un 
Problēmjautājumu izvirzīšana / definēšana. 

04.03.2022. 
10:00-12:00 

5.domnīca - "Labās prakses" - 
Budžeta veidošanas process 

Labās prakses pieredzes apmaiņas seminārs ar 
prezentācijām no Valsts kontroles par 
secinājumiem par valsts budžeta un pašvaldību 
budžetu veidošanu, Ārlietu ministrijas pieredzi 
budžeta veidošanā diasporas atbalstam, 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD) pārstāvja par OECD 
budžeta veidošanas pārredzamības standartiem 
un labo praksi. 
Refleksija un Problēmu definēšanas 
finalizēšana 

11.03.2022. 
10:00-13:00 6.domnīca - Idejošana 

Radošuma sekmēšanas uzdevumi 
Idejošanas riņķis I - ideju ģenerēšana un 
klasterošana 
Iedvesmas virzienu uzdevums 

18.03.2022. 
10:00-13:00 

7.domnīca - Idejošana II - kritēriju 
veidošana un ideju atlase 

Idejošanas riņķis I - ideju ģenerēšana un 
klasterošana 
Iedvesmas virzienu uzdevums 

24.03.2022. 
10:00-13:00 8.domnīca - Ideju prototipēšana Saistošāko ideju prototipu izstrāde dalībnieku 

grupās 

25.03.2022. 
10:00-12:00 

9.domnīca - Ideju prototipēšana, 
Risinājumu prototipu testēšana 

Noslēdzošā prototipu formatēšana un 
prezentācijas 
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Galvenie secinājumi no domnīcas dalībnieku veidotā satura  
1. Esošā situācija un vajadzības 

 
Domnīcas dalībnieki, veicot SVID analīzi, identificēja stiprās un vājās puses, iespējas un 
draudus sabiedrības līdzdalībai publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā.  
 

Stiprās puses Vājās puses  

 
+ NVO zināšanas, kompetence un 

pieredze, kas (atkarīgs gan no 
nozares) spēj panākt savu 
priekšlikumu iestrādi budžetā, 

+ NVO un publiskās pārvaldes 
nodarbināto attieksme - 
atbildības sajūta, aktīva 
līdzdalība 

+ Digitālās līdzdalības iespējas un 
pieredze 

+ Valsts uzstādījums par atklātību, 
lēmumu un izdevumu 
skaidrošanu 

+ Lielākas atvērtības veidošanās 
tendence ministrijās  

+ Skaidri un labi definēts, regulēts 
(reglamentēts) un saprotams 
līdzdalības process, dažādi 
līdzdalības mehānismi, kas ir 
pieejami sabiedrībai, t.sk. 
konsultatīvās padomes un 
pastāvīgās darba grupas (taču 
darbs ne vienmēr ir efektīvs) 

 
 

NVO kapacitāte 
- Ierobežoti resursi (laiks, cilvēkresursi)  
- NVO pietrūkst kapacitāte mobilizēt sabiedrību, 

iedzīvotājiem pietrūkst informācija par NVO 
darbībām un iespējām 

- Atsevišķās nozarēs NVO skaits ir neliels, kā arī 
interese ir zema 

- Nepietiekamas NVO zināšanas par līdzdalības 
iespējām un budžeta pieņemšanas procesu 
(piemēram, pašvaldību budžetos). 

- NVO spēja reaģēt un sagatavot atzinumus īsajos 
termiņos, piemēram, Nav operatīvas platformas, 
kurās aktīvās NVO varētu ievietot savus 
priekšlikumus un publiskos aicinājumus idejas 
labākai formulēšanai, domu apmaiņai. Vienas 
NVO kapacitātes ietvaros dažkārt konkrētu 
priekšlikumu vēstuli nav iespēju uzrakstīt. 

- interešu aizstāvības kapacitāte (nav stabilas NVO 
finansēšanas sistēmas) 

- Iztrūkst organizēts NVO lobijs 
Starpnozaru sadarbības trūkums 

- Ir daudzi t.s. starpnozaru jautājumi, bez vienas 
atbildīgās ministrijas 

- Ministriju padomes tiek veidotas tikai nozares 
ietvaros 

- Ministrijām izveidotajās padomēs nereti nav 
sabiedrības interešu pārstāvju vai plašāku 
interešu pārstāvju, ir pārstāvētas nozariski šauri 

-  NVO, kuras nepārstāv sabiedrība intereses un 
nereti pat neredz bildi kopumā, bet 
aizstāv/pārstāv savas nozares vai jomas 
intereses. Piemēram, EM Būvniecības padome ir 
tāda. 

Caurskatāmība un detalizācijas pakāpe ir pārāk zema 
- Nav mehānismu, kā sekot līdzi detalizētam 

budžeta izpildes procesam 
- Pašvaldību līmenī zema iedzīvotāju iesaiste 

attīstības dokumentu apspriešanā 
Digitālā plaisa 

- Ir sabiedrības grupas, kuras līdzdalības iespējas 
ierobežo digitālo risinājumu un prasmju trūkums 

Norises temps pārāk augsts 
- Laika trūkums un īss reaģēšanas “logs” 
- Iniciatīvu steiga 

Attieksmes un komunikācijas jautājumi 
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- Dialoga trūkums  
- Nevēlēšanās iesaistīt sabiedrību 
- “NVO nereti reaktīvi cīnās par "nepareizo 

iniciatīvu norakšanu"” 
 

 
 

Iespējas Draudi 

●
sabiedrības līdzdalībai, kurš ir zinošs. 

● Ministrijās ir jābūt kādam, kas veicina 
sabiedrības līdzdalības aktivitātes, "vienai 
pieturai" kurā var vērsties jebkurš NVO un 
iedzīvotājs, lai noskaidrotu par līdzdalības 
iespējām. 

● Lielāks fokuss uz mērāmiem un 
pārbaudāmiem rezultātiem 

● Atgriezeniskā saite par iniciatīvu atbalstu, kas 
veicina sabiedrības ieinteresētību un uzticību. 

● Efektīvāk izmantot esošās 
konsultatīvās/uzraudzības padomes 

● Vajag kā principu vai obligātu noteikumu 
noteikt, ka pie  ministriju izveidotajos 
sabiedrības konsultatīvajos mehānismos ir 
jābūt plašai interešu pārstāvniecībai. Neder 
tikai nozares lobiju pārstāvniecība, tad šādas 
padomes vai institūcijas nav sabiedrības 
līdzdalības institūcijas. 

● NVO dalīšanās ar savu pieejamību - tā, lai 
publiskās pārvaldes darbiniekiem ir 
pārskatāmi vai un kad NVO pārstāvji ir 
pieejami sarunām 

● Veicināt NVO izpratni par to, kurp griezties un 
ar kāda formāta ieteikumiem (šobrīd iztrūkst 
izpratne un pieredze) 

● Biežāka NVO izglītošana par budžeta 
veidošanas procesu un līdzdalības iespējām. 

● NVO komunicēt ar ministrijām par 
prioritārajiem virzieniem, iniciatīvām, lai 
veicinātu aktuālu prioritāšu virzīšanu. 

● Paplašināt iespējas NVO saņemt ES fondu 
finansējumu 

● Jauni informācijas kanāli, lai uzlabotu iesaisti 
● Lielāka sadarbība NVO līmenī - apvienošanās 

un kopīga interešu aizstāvība, dažādu NVO 
darbības koordinācija 

● Finansējums, kas reflektē līdzdalības procesu 
gan Latvijā, gan ES 

● Reģionālā sadarbība, reģionālie centri 
● Jumta organizācijas kā galvenais 

kontaktpunkts ministrijām/ politiķiem

● Populisma tendences, Esošās 
politiskās intereses, Šauru grupu 
interešu lobēšana 

● Tiek tērēts laiks priekšlikumiem, 
kurus, lielākoties, noraida. Tas 
demotivē organizācijas iesaistīties  

● Nereti priekšlikumi jau kaut kur tikuši 
apspriesti un ir faktiski nolemts, "nav 
vietas" ieteikumiem, grozījumiem, 
labojumiem. Līdzdalība ir formāls 
process, bez iespējas jebko mainīt. 

● Neticība "pūļa" gudrībai jeb 
kompetencei 

● Nevienmērīga NVO iesaiste dažādās 
nozaru ministrijās 

● Daudzu un dažādu interešu 
lobēšana var radīt grūtības 
nodrošināt pamatvajadzības un 
pamatuzdevumu īstenošanu 

● Atšķirīgas NVO intereses un 
ministriju nespēja identificēt ar 
kurām NVO sadarboties, kurām ir 
laba pārstāvniecība 

● Iespējas starp nozarēm panākt NVO 
labvēlīgu rezultātu vai finansējumu ir 
nevienmērīgas 

● Finanšu trūkums sabiedriskajām 
organizācijām, Fiskālā telpa ir 
ierobežota 

● Pieejamība tehnoloģijām reģionos/ 
maznodrošinātajiem, kā arī prasmes 
tās lietot 

● Nav izpratnes/ zināšanu par 
Satversmi, cilvēktiesību 
instrumentiem (gan ierēdņiem, gan 
sabiedrībai) 

● Nav skaidrs kā politikas iniciatīvas  
saskan ar plānošanas dokumentiem 

● Nav NAP un budžeta tieša 
pēctecība/sasaiste 

 



 

7 
 

 
 

 
Avots: Finanšu ministrija  
 

2. Definētās problēmas un izaicinājumi  
Domnīcas dalībnieki problēmu definēšanas fāzē izmantoja divas metodes - sākotnēji tika 
izmantots lietotāja perspektīvas rāmis (kad?- kam? - Ir nepieciešams kas? - lai..). Šādā veidā 
visi iesaistītie varēja definēt dažāda mēroga problēmas. Turpinājumā, saistošākās problēmas 
domnīcas dalībniekiem tika formulētas “Kā mēs varētu…” formātā.  
Domnīcas dalībnieki izveidotās lietotāju perspektīvas problēmas definīcijas: 
 
Pirms budžeta likumprojekta plānošanas: 

● Pilsoniski aktīvajai sabiedrības daļai (NVO) ir nepieciešamas zināšanas un spēja 
saprast, kur un kā var iesaistīties budžeta plānošanā, jo daudzām ieinteresētajām 
pusēm nav izpratne par to, kādas ir iesaistes iespējas. 

● Brīdi pirms priekšvēlēšanu kampaņas visām biedrībām un viedokļu līderiem ir 
nepieciešams runāt ar politiķiem, lai viņi sadzirdētu un ierakstītu savās programmās 
un pēcāk iekļautu valdības rīcības plānā un budžetā iniciatīvas, kas tika pārrunātas. 

● Kandidātu saraksta veidošanas laikā biedrībām un nodibinājumiem ir jāapvienojas 
(jāveido koalīcijas, jāsaskaņo viedokļi, neignorējot savstarpējo konkurenci) un 
jāveido mērķa kopības sajūta, lai panāktu nepieciešamo pasākumu atbalstu un to 
iekļaušanu programmās. 

● Vēlēšanu starplaikos NVO vajag mobilizēties un tuvināt izpratni, un sadarboties par 
prioritātēm konkrētā jomā, lai būtu iespēja komunicēt ar pašvaldību un valsti ārpus 
politiskajām partijām. 
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● Nepārtraukti, sākot pat pirms-prioritāšu identificēšanas, ministrijām ir nepieciešams 
“tilts” ar NVO, kas ir kompetentas savās jomās, lai kopā plānotu, saprastu vajadzības, 
ko valstij, sabiedrībai (projekta mērķa grupai) vajag. 
 

Politikas plānošanas dokumentu gatavošanas laikā: 
● Politikas plānošanas dokumentu gatavošanas laikā atbildīgajām institūcijām 

jāiekļauj NVO darba grupā kā locekļi jeb līdzdalībnieki, lai plānotu vajadzībām 
atbilstošus prioritāros pasākumus 

● Kad tiek vērtēti prioritārie pasākumi un tiem atvēlētās finansiālās robežas, ierēdņiem, 
politiķiem un NVO ir nepieciešams rūpīgi sekot līdzi un pārvērtēt vai fiskālie 
ierobežojumi ir atbilstoši reālai situācijai, lai pārliecinātos, ka tie atbilst reālajām 
grūtībām un to risināšanas aktivitātēm. 
 

Neatkarīgi no budžeta veidošanas fāzēm: 
● Pašvaldībām un ministrijām ir nepieciešams saraksts ar sadarbības partneriem 

- NVO, kas pārstāv dažādas grupas vai intereses (t.sk. mazaizsargātas, kultūras un 
vēstures mantojuma, attīstības u.c.), lai uzturētu regulāru dialogu un konsultētos par 
pašvaldības budžetu. 

● NVO (gan lielām, gan mazām) vajag zināšanas un sapratni par to, kā funkcionē 
valsts pārvalde, kā iesaistīties lēmumu izstrādē un pieņemšanā nacionālā un lokālā 
līmenī, lai laicīgi iesaistītos un spētu argumentēt savu pozīciju. 

● Ierēdņiem, NVO un deputātiem vajag visiem un visu laiku pieejamu atvērtu 
platformu, kur notiek līdzdalības procesi (ar iespēju izteikties un sadzirdēt), lai 
varētu nodrošināt nefragmentētu visu līmeņu un nozaru pārstāvniecību efektīvu 
mijiedarbību. 
 

Pēc sadarbības un līdzdalības pasākumiem svarīga ir atgriezeniskā saite un uzticamība. 
● NVO vajag pārliecību, ka NVO idejas un līdzdalība netiek "izmantota". Šāda 

pārliecībai veicinātu NVO iesaisti un nodrošinātu jēgpilnu atgriezenisko saiti. 
● NVO vajag atgriezenisko saiti par iesaisti un sadarbību, kā arī atzinību, svarīgi, lai 

būtu izpratne par lēmumu pieņemšanas kārtību un to, kāda ir bijusi pievienotā vērtība 
no NVO līdzdalības.  

 
Pārveidojot problēmas uzstādījumus “Kā mēs varētu?” formulējumā, domnīcas dalībnieki 
nominēja sekojošās problēmas un ar vairākbalsu metodi (multi-vote) izvirzīja trīs problēmas 
(treknrakstā): 
 
Kā mēs varētu veidot tiltu starp publisko pārvaldi un NVO? 
Kā mēs varētu nodrošināt atgriezenisko saiti starp NVO un publisko pārvaldi? 
Kā mēs varētu panākt, ka NVO nenokavē līdzdalības iespēju? 
Citas nominētās problēmas: 

Kā mēs varētu veidot valsts pārvaldei pārskatu par NVO? 
Kā mēs varētu panākt to cilvēku līdzdalību, kas ir ārpus organizētām organizācijām? 
Kā mēs varētu panākt, ka publiskā pārvalde varētu zināt "organizāciju svaru" ? 
Kā mēs varētu veidot atzinību?? 
Kā mēs varētu palielināt līdzdalības procesa caurspīdību un NVO izpratni par 
līdzdalības iespējām? 
Kā mēs varētu "atsijāt pērles no pelavām" NVO, kad meklējam sadarbības 
partnerus? 

 
Idejošanas rezultāts  
Idejošanas fāzē visi domnīcas dalībnieki dalījās trīs paralēlās grupās un darba plūsmās, lai 
veidotu idejas, kā risināt izvirzītos problēmjautājumus. Idejošanas vingrinājumam bija trīs 
kārtas – sākotnējā idejošana grupas ietvaros individuāli (klusā prāta vētra), ideju pārrunāšana 
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un saistošāko ideju nominēšana, pēcāk nominētās idejas tika attīstītas tālāk visai darba grupai 
kopā. 
 
 Kā mēs varētu veidot tiltu starp publisko pārvaldi un NVO? 

Idejas Resursu pieejamība NVO sektoram darbībai 
Kopīgi atpūtas pasākumi ar saliedēšanas elementiem 
Katram valsts pārvaldē strādājošajam jāiestājas kādā biedrībā 
Valsts pārvaldes darbinieki jāmotivē sekot NVO sociālajos tīklos 
Iespēja darba laikā piedalīties NVO rīkotos pasākumos 
Valsts pārvaldei nav skaidrs, ar ko sektorā runāt, lai saskaņotu iniciatīvas 
Kontaktpunktu veidošana līdzdalības jautājumu risināšanai 
Izglītojoši pasākumi par līdzdalību dažādām mērķa grupām 
Iestādes atvērto durvju diena par darbu 
Sociāla kampaņa par sadarbību 
NVO darbs pie informācijas nodošanas (lai sasniedz ikvienu) 
NVO rīkota diena ierēdņiem 
Obligātais kurss par līdzdalību 
Info grafikas (rīcību algoritmi) 
Ministrijas ikmēneša ziņu lapa par aktuālo (t.sk. NVO iespējas) 

Saistošākās 
idejas 

Atbildīgais par līdzdalību katrā iestādē 
Tīmekļvietnes sadaļā info - skaidrāk par iespējām 
Jāsagatavo līdzdalības vadlīnijas NVO iesaistei (divvirzienu) 
Valsts pārvaldes brīvprātīgais darbs NVO sektorā (ēnot) 
NVO telefongrāmata/ katalogs 
Apmācības 

Ideju 
attīstīšana 

NVO telefongrāmata/ katalogs 
- autentifikācija  
- rīks izmantojams praktiski uzreiz nevis kā starpnieks 
- dalība ikvienam, kas vēlas 
- digitāls, ērti lietojams, moderns formāts 
- nav ierobežojumu nozarēm 
- dalījums pa nozarēm/līmeņiem 

 
"Ierēdnis ēno uzņēmēju" pielāgošana 

- valsts pārvaldes brīvprātīgais darbs NVO sektorā (ēnot) 
- obligāti abpusēji 
- izpratnes sekmēšana 

 
 
 Kā mēs varētu panākt, ka NVO nenokavē līdzdalības iespēju? 

Idejas NVO nostiprināt sadarbību ar atbildīgajiem izpildītājiem. 
Iesaistās pašvaldību komisijās un seko līdzi notikumiem pašvaldībā. Tas 
celtu kapacitāti un atpazīstamību. 
NVO komunicē savā starpā un veido interešu "draugus", lai saprastu, 
kuriem vēl tas interesē. 
Radio raidījumi 
Vienota ziņu/jaunumu platforma, kurā informē NVO par aktuālajiem 
jautājumiem, kuri attiecas tikai uz NVO 
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Seko līdzi TAP ievietotajiem normatīvajiem aktiem, pierakstās uz jaunumu 
saņemšanu no TAP par interesējošam jomām 
Jumta organizācijas, kuras apzina vajadzības un sagatavo prioritāro 
vajadzību/rīcību plānu gadam uz priekšu 
Konsultāciju dienām/pasākumiem 
Infolapas par atvērtajiem likumiem, MK noteikumiem izstrādē, darba 
grupām, politikas dokumentiem 
Apmācīt NVO strādāt ar TAPIS un TAP portālu 
TV raidījums ar iespēju balsot par priekšlikumiem katru nedēļu 
Aplikācija par līdzdalību pilsoņiem 
Maksāt 100 eiro par katru NVO kompetentu atzinumu, darbu grupā 

Saistošākās 
idejas 

Mērķēti un automātiski uzaicina tematiskās NVO, kas savu interesi ir 
deklarējušas (anketa – https://bit.ly/3MKbGDu). Paraugs – OpenSaeima 
(https://open2vote.eu/pages/opensaeima) monitoringa un ideācijas rīks 
Jauna funkcionalitāte – #OpenBudget. 
NVO e-pasti, SMS no ministrijām/Valsts Kanceleja 
NVO kompetentās platformas kā obligātie adresāti 
SIF NVO fonds- tām NVO, kas līdzdarbojas 
Katrā novadā jābūt koordinatoriem, kurš seko NVO notikumiem reģionā, lai 
mazās NVO var iekļauties ar savām interesēm. 
Konsultācijas NVO-katru mēnesi viena ministrija ziņo 
Vienāda sistēma un finansējums NVO visās ministrijās 
 

Ideju 
attīstīšana 

TAP filtrs (kad nav NVO konsultācija), NVO pieteikumu liste par tēmām- 
min/VK - automatizācija 
NVO fonda programmā iezīmēta līnija - līdzdalība (balstās uz iepriekšējiem 
atzinumiem, līdzdalību padomēs, lump sum (viens maksājums) par nozari) 
Nodrošināt, ka nav tiesību aktu/politikas dokumentu bez atzinuma 
Nodrošināt ministrijām un Valsts kancelejai aktuālo organizāciju sarakstu 
Open Saeima kā Openbudget prototips 

 
 
 
 Kā mēs varētu nodrošināt atgriezenisko saiti? 

Idejas TAP izmantošana (izziņa, manuāla atzinumu pievienošana) 
IT platforma, kur ir abu pušu piedāvājumi un risinājums 
Balle 
Atvērtās durvis 
Mēneša ierēdnis 
Publiskota iestādes institucionālā atmiņa 
Konkrēta kontaktpersona katrā institūcijā jeb "atslēgas" cilvēks 
Pārskatāms fails, kur ir paskaidrojumi katram priekšlikumam 
Regulāra komunikācija - piem., ikmēneša saruna informācijas apmaiņai 
“Ikmēneša zūmiņš” 
Forums soctīklos 
Pamatā rakstisks info, ka persona / organizācijas ideja / ierosinājums ir 
saņemts 
"Atslēgas" NVO  
Whatsapp grupas 
NVO dalība preses konferencēs 

https://bit.ly/3MKbGDu
https://open2vote.eu/pages/opensaeima
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Atgriezeniskā saite kā divvirzienu process: gan no publiskās pārvaldes, 
gan no NVO 
Fiziska klātbūtne 
Progresa atskaites līnija (loading bar) par izdarīto 
Atgriezeniskās saites paraugs / sagatave 
Priekšlikumu iesniegšana konkrētai nozarei, nozare nodrošina 
priekšlikuma virzību A-Z 
Efektīvs konsultatīvo padomju darbs - idejas, atgriezeniskā saite, atzinība? 
Iespēja piedalīties klātienē / online kāda projekta apspriešanā (piem. 
pašvaldībās) 
Apspriedes, sarunas (t.sk. attālinātas) ārpus formālā rāmja 

Saistošākās 
idejas 

Regulāras tikšanās - ikmēneša, cikliskas, attālināti vai klātienē 
(infrastruktūra - publiskā pārvalde, saturs - sabiedrība) 
Jautājums / ideja / priekšlikums - tam jāseko atbildei (izziņa, fails vai cits), 
lai veidotos kopskats par visiem priekšlikumiem,  jo “paldies, saņemts” nav 
atgriezeniskā saite.  
Atgriezeniskās saites divvirzienu procesa aspekts 
Forums soctīklos - moderēšana, labā prakse, kas tikusi izmantota 
Fiziskas klātienes tikšanās - personiskais kontakts - atslēgas cilvēks 
 

Ideju 
attīstīšana 

Forums sociālajos tīklos: 
1) neformāla gaisotne; 
2) ideju inkubators; 
3) atgriezeniskā saite par lēmumiem / projektiem un tml.; 
4) resursi - moderēšana, analīze un tml. 
 
Regulāras tikšanās - ikmēneša, cikliskas, attālināti vai klātienē 
(infrastruktūra - publiskā pārvalde, saturs - sabiedrība): 
1) katra institūcija sadarbībā ar NVO izvēlas frekvenci - biežumu un 
formātu: 
2) notiek paralēli TA u.c. dokumentu apspriešanas procesam; 
3) organizē publiskā pārvalde (online vai klātiene), sabiedrība sniedz 
idejas, uzdod jautājumus - nejaukt ar diskusiju; 
4) konkrēta darba kārtība - konkrēti jautājumi, ko vēlas apspriest, konkrēts 
laiks; 
5) pietiekami augsts pārstāvniecības līmenis - ne tikai vecākais referents 
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Risinājumu prototipi 
 
Domnīcu dalībnieki izveidoja kopā sešus, tā saucamos, zemas izšķirtspējas prototipus. Šie 
seši risinājumi tika digitāli skicēti un prezentēti gala lietotājiem testēšanai - atgriezeniskās 
saites sesijā.  
 
Prototips Nr.1. NVO katalogs. Web-based online aplikācija vai portāls – vienkāršs tiešsaistes 
resurss, kas apvieno visu nepieciešamo informāciju par NVO. Šādu aktualizētu pārskatu par 
NVO lietotu publiskās pārvaldes iestādes, lai identificētu savas nozares NVO spēlētājus, 
vienmēr būtu pieejama aktualizēta informācija. Ja šāds resurss ir sasaistīts ar citām 
datubāzēm, tad tā atjaunošana un uzturēšana ir relatīvi vienkārša. 
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Prototips Nr.2. Ierēdnis ēno NVO. Balstoties uz veiksmīgi ieviesto “Ierēdnis ēno uzņēmēju” 
formātu, tika izveidota alternatīva versija – “Ierēdnis ēno NVO”. Šāds risinājums paredz NVO 
iespēju pieteikt savu organizāciju ēnošanai ierēdņiem un piedāvāt dažāda tipa sadarbību – 
sākot no īsas NVO iepazīšanas un tīklošanās, beidzot ar reālu sadarbību dažādu pasākumu 
organizēšanā un kopdarba pie kopīgām iniciatīvām.  
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Prototips Nr.3. Līdzdalības kapacitātes finansējums. Lai stiprinātu NVO līdzdalības 
kapacitāti, ideja paredz piešķirt līdzdalības kapacitātes finansējumu, kas NVO mērķtiecīgi 
jāiegulda savas līdzdalības palielināšanā. Komanda izstrādāja pieredzes ceļu, ieskicējot, kā 
šādas NVO tiktu izvērtētas un pēcāk uzraudzītas, lai mērītu un novērtētu līdzdalības 
kapacitātes izmaiņas.  
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Prototips Nr.4.TAP lietotāju pieredzes uzlabošana - TAP filtri. Vērtējot šī brīža aktuālo 
Tiesību aktu projektu publisko portālu un lietotāju pieredzi, komanda izveidoja vairākas, 
konkrētas, lietotāju pieredzi uzlabojošas rekomendācijas, kas saistītas ar lietotāja ērtībām. 
Piedāvātās izmaiņas TAP portāla filtrēšanas un dokumentu apstrādes procesa plūsmā 
iespējotu NVO lietot šo rīku efektīvāk, tādā veidā stiprinot NVO kapacitāti. 
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Prototips Nr.5. Līdzdalības forums - tiešsaistes forums, kas veidots uz esošu sociālo tīklu 
bāzes (Facebook, Telegram, u.c.), kas paredzēts visiem interesentiem konstruktīvām 
sarunām ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem – atgriezeniska saite, ideju un priekšlikumu 
izvirzīšana, projektu pārspriešana – iespēja mazāk formālā veidā pārrunāt būtisko. Prototips 
paredz foruma moderatoru, kas nodrošina, ka “spēles noteikumi” tiek ievēroti, lai šāds forums 
būtu produktīva vide interesentiem. 
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Prototips Nr.6.: Regulārās tikšanās neformālā gaisotnē 
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Galvenie secinājumi un rekomendācijas turpmākam darbam 
 

1. Domnīcas laikā izgaismojās, ka esošā līdzdalības procesa publiskā finansējuma 
plānošanā un uzraudzībā tiesiskais ietvars ir adekvāts un, lai arī ir svarīgi turpināt celt 
NVO un sabiedrības informētību un kompetenci, kā piedalīties šajā procesā, būtiskas 
izmaiņas nav nepieciešamas.  

2. Sabiedrības aktīvāku līdzdalību vairāk kavē lielā noslodze NVO un publiskās 
pārvaldes nodarbinātajiem, relatīvi īsie termiņi, kā arī attieksmes jautājums par 
līdzdalības nodrošināšanu pēc būtības. 

3. Proaktīva iesaiste un tās veicināšana, kā arī atklāta komunikācija un sadarbība 
publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā ir būtiskākie aspekti, kas var sekmēt 
rezultātu sasniegšanu. 

4. Balstoties uz domnīcas kopējo darbu un rezultātu, tiek rekomendēts sekojošas 
darbības: 

a. Domnīcā izstrādāto prototipu tālāka attīstīšana un pilotprojektu uzsākšana; 
b. Ministriju iesaistes mehānismu un līdzdalības procesu audits un izvērtējums; 
c. Labo prakšu izgaismošana kopīgos pasākumos, piedaloties NVO, valsts un 

pašvaldību iestādēm. 
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Domnīcu ciklu “Sabiedrības līdzdalība publiskā 
finansējuma plānošanā un uzraudzībā” kopsavilkums 
 
Domnīcas dalībnieki identificēja sešas saistošākās problēmas un izaicinājumus, kurām 
radīja savus piedāvājumus potenciāliem risinājumiem.  
 
NVO katalogs  
Identificētā problēma: Pašvaldības un ministrijas nepietiekami pārzina NVO sektoru un 
potenciālos sadarbības partnerus, tāpēc ir nepieciešams veids kā tās var ērti un efektīvi 
apzināt savas nozares vai interesējošās tēmas iesaistītās NVO. 
Risinājums: Izveidot NVO Katalogu – vienkāršu tiešsaistes resursu, kas apvieno visu 
nepieciešamo informāciju par NVO – tās darbību, NVO profilu un kontaktinformāciju. Sk. 
prototipu Nr.1. 
Ieguvums: Jebkurā laikā pieejama informācija par NVO un to kontaktinformāciju, kas iespējo 
politikas plānotājus proaktīvi tos uzrunāt un iesaistīt. 
Nākamie soļi: Pārskatīt un apstiprināt nepieciešamo informāciju par NVO šādā katalogā un 
apzināt, kur valsts pārvaldē šie dati ir pieejami, lai tos attēlotu centralizēti. 
 
Ierēdnis ēno NVO 
Identificētā problēma: Valsts un pašvaldību iestādēm ir nepieciešams “tilts” ar nevalstisko 
sektoru un labāka izpratne par to, kā norit darbs NVO pusē. Savukārt, NVO ir nepieciešama 
regulāra atgriezeniskā saite par savas līdzdalības rezultātiem. Lai būtu lielāka sadarbība un 
iesaistīšana kopīgā darbā, abām pusēm ir jāsatiekas. 
Risinājums: Uz “Ierēdnis ēno uzņēmēju” bāzes veidota “Ierēdnis ēno NVO” - regulārs 
pasākums, kurā var satikties politikas plānotāji ar NVO viņu vidē un sekmēt iepazīšanos, 
sadarbību un kopdarbu. Sk. prototipu Nr. 2. 
Ieguvums: Labāka izpratne par NVO darbu un personīgs kontakts starp iesaistītajām pusēm. 
Nākamie soļi: Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju pielāgot esošo procesu NVO kontekstam 
un veikt pilotpasākumu, lai izvērtētu šāda pasākuma pievienoto vērtību.  
 
Līdzdalības kapacitātes finansējums 
Identificētā problēma: Jebkāda līdzdalība un aktīva iesaiste procesos ir resursietilpīga un 
šīs izmaksas sedz NVO no savas naudas plūsmas, kas, nereti, ir bāzēta projektu 
finansējumos. 
Risinājums: Kapacitātes finansējums – pastāvīgs vairāku gadu garantēts finansējums NVO 
ar līdzdalības mērķi. Sk. prototipu Nr. 3. 
Ieguvums: Nodrošināta NVO līdzdalības kapacitāte (likumdošanas un regulējumu 
izsekošanai, atzinumu sagatavošanai, komunikācijai), kompetento NVO līdzdalības 
motivācijas uzturēšana, klientu/mērķa grupu iesaiste politikas veidošanā. 
 
Nākamie soļi: Apkopot atbilstošas labās prakses kā piemērus un attīstīt prototipā definēto 
pieredzes ceļu par to, kā šāds mehānisms strādātu. 
 
 
 
TAP lietotāju pieredzes uzlabošana - TAP filtri.  
Identificētā problēma: NVO nepietiek kapacitāte izsekot līdzi visiem aktuālajiem tiesību aktu 
projektiem. TAP portāla interfeiss un filtrēšanas funkcionalitāte nav lietotājam draudzīga un 
intuitīva. 
Risinājums: Pārskatīt filtrēšanas funkcionalitāti, papildināt ar papildus funkcijām (paziņojumi, 
priekšskatījuma iespēja u.c.) Sk. prototipu Nr. 4. 
Ieguvums: Ja TAP portāls būs lietotājiem draudzīgāks, tas atvieglos līdzdalību un tērēs 
mazāk laika resursu ieinteresētajām pusēm.  
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Nākamie soļi: Veidot TAP portāla UX/UI izvērtējumu ar mērķi veikt atbilstošas korekcijas 
lietotāja pieredzē un funkcionalitātē. 
 
Līdzdalības forums 
Identificētā problēma: Šobrīd iztrūkst vienkāršs, neformāls, bet strukturēts komunikācijas 
kanāls, lai gūtu ieskatu NVO perspektīvā. Esošie formālie kanāli ir lēni un pārāk formāli, nereti 
pazūd sarunas tēmas būtība.  
Risinājums: Tiešsaistes forums, kas veidots uz esošu sociālo tīklu bāzes (Facebook, 
Telegram, u.c.), kas paredzēts visiem interesentiem konstruktīvām sarunām ar valsts un 
pašvaldību pārstāvjiem – atgriezeniska saite, ideju un priekšlikumu izvirzīšana, projektu 
pārspriešana. Sk. prototipu Nr. 5. 
Ieguvums:  Iespēja mazāk formālā veidā pārrunāt būtisko, ātrāk iegūt atgriezenisko saiti un 
testēt idejas, kā arī dalīties ar labo praksi.  
Nākamie soļi: Definēt šāda komunikācijas kanāla “spēles noteikumus” un tehnisko 
izpildījumu. Vēlams pilotēt mazā mērogā nozarē, kur jau ir salīdzinoši laba sadarbība un aktīva 
līdzdalība. 
 
Regulārās tikšanās neformālā gaisotnē 
Identificētā problēma: Nepieciešams veidot tiltu starp pārvaldi un NVO, lai veicinātu lielāku 
iesaisti, līdzdalību un kvalitātes kontroli. 
Risinājums: Regulāras tikšanās neformālā gaisotnē attālināti vai klātienē, kur pārvaldes 
darbinieki tiekas ar NVO pārstāvjiem un strukturēti pārrunā aktualitātes.  
Ieguvums: Iespēja mazāk formālā gaisotnē pārrunāt aktualitātes, kā arī sekmēt kopīgu darbu, 
veidojot labākas starppersonu attiecības. Sk. prototipu Nr.6. 
Nākamie soļi: Izvērtēt šādu tikšanos organizēšanu no finanšu, vadības attieksmes un 
motivācijas perspektīvas, jo par šiem elementiem bija lielākā skepse. 


