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Atzinums Valsts kancelejai par “Latvijas piektais nacionālais atvērtās pārvaldības 

rīcības plānu 2022.–2025. gadam” 

 

23.12.2021. 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ir izskatījusi Valsts kancelejas izstrādāto plāna projektu 

“Latvijas piektais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns. 2022.–2025. gads” (turpmāk – 

Plāns) un sniedz iebildumus un priekšlikumus grozījumu veikšanai.  

Aicinām papildināt sasniedzamos mērķus nākamajos četros gados ar vēl ceturto punktu: 

1) kopīga nākotnes vīzija par sabiedrības līdzdalību, tās dažādajām metodēm un rīkiem, tai 

skaitā digitālajā vidē, kā arī mūsdienīgs tiesiskais regulējums tās nodrošināšanai; 

2) augusi izpratne un prasmes publiskajā pārvaldē (tai skaitā valsts un pašvaldību līmenī) 

attiecībā uz plašāku un efektīvāku sabiedrības iesaisti un iedzīvotāju uzklausīšanu lēmumu 

pieņemšanā; 

3) stiprināta sabiedrības pārstāvniecība nozarēs un starpnozaru jautājumos, tostarp palielinās 

strukturēta pilsoniskā dialoga loma līdtekus sociālajam dialogam; publiskā pārvalde ikdienas 

darbā, risinot sabiedrībai aktuālus jautājumus, plašāk iesaista sabiedrību, izmantojot efektīvas 

un mūsdienīgas līdzdalības pieejas, 4) Ieviests pilsoniskais dialogs, kas līdzvērtīgs 

sociālajam dialogam. 

 

Aicinām labot plāna: 

1. apņemšanos: Stiprināt sabiedrības līdzdalības ietvaru un vairot izpratni par efektīvu 

līdzdalības procesu papildinot ar papildus pasākumu “Ministru kabineta kārtības ruļļa 

aktualizēšana, tostarp atbilstoši Nacionālo attīstības plānā 2021-2027 iekļautajai 

politiskajai apnemšanās noteikt dialogam ar pilsonisko sabiedrību līdzvērtīgu pieeju kā 

sociālajam dialogam; 

3. apņemšanos: Stiprināt sabiedrības pārstāvniecību un dialogu ar sabiedrību lēmumu 

pieņemšanas procesos ikvienā nozarē papildināt ar papildus pasākumu ar pilsoniskā 

dialoga ieviešanu. 

Aicinām plāna rindkopu "Dialogam ar sadarbības partneriem jānotiek ikdienā, nevis tikai 

formāli izpildot normatīvo aktu prasības. Piemēram, MK 2009. gada 25. augusta noteikumos 

Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un MK 2020. gada 

14. jūlija noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kādā iestādes ievieto internetā informāciju“ noteikta 

gan sabiedrības līdzdalības kārtība, gan prasības iestādēm savās tīmekļvietnēs sadaļā 

“Sabiedrības līdzdalība” ievietot ziņas par sadarbības partneriem, sadarbības principu īsu 

aprakstu un kontaktpersonas. Šīs prasības ir nepieciešams vienādi, konsekventi un efektīvi 

iedzīvināt." papildināt, nosakot, ka iestādes sadaļai “Sabiedrības līdzdalība” jāatrodas 

tīmekļa vietnes pirmajā skatā, kas pašlaik netiek nodrošināts, jo projekta valsts pārvaldes 

iestāžu tīmekļa vietnēs sadaļa "Sabiedrības līdzdalība" ir zem sadaļas "Aktualitātes". 

Tāpat aicinām plānā iekļaut Demokrātijas māju konceptu, kas paredz atvērta tipa ēkas vismaz 

5 pilsētās Latvijā, kas kalpo kā pilsoniskās kompetences centrs, un vieta, kur satiekas aktīvie, 

darošie, radošie cilvēki no dažādām jomām un sektoriem, t.sk. jaunuzņēmumi, sociālie 

uzņēmumi, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī neformālās iniciatīvas, jomu eksperti 

(juristi, finansisti, sociologi utml.) un publiskās pārvaldes pārstāvji, lai veicinātu sadarbību, 

kopdarību, vienlaikus veicinot nodarbinātību, jaunu iniciatīvu īstenošanu un finansējuma 
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piesaisti Attiecīgi papildinot Plānu “4. apņemšanās: Valstij sazināties ar sabiedrību saprotami 

un cilvēcīgā valodā, skaidrot lēmumus un sarežģītas tēmas, uzsverot ieguvumus” ar 

pasākumiem: 

- Sadarbības veicināšana ar NVO komunikācijai ar iedzīvotājiem; 

- Demokrātijas māju koncepta ieviešana. 
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