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Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam 

īstenošanas plāna 2021.-2023. gadam projekts 

 

Plāna mērķis 
Nodrošināt nacionālas, solidāras, atvērtas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību un 

Nacionālajā attīstības plānā noteikto uzdevumu un mērķu izpildi. 

1. Rīcības virziens - Nacionālā identitāte un piederība 

1.rīcības virzienā definētais 

rezultatīvais rādītājs/-i  

Latvijas iedzīvotāji jūtas piederīgi Latvijai, izprot un apzinās Latvijas valstiskuma vērtību.  

Ir uzlabojušās latviešu valodas prasmes dažādās mērķa grupās un tās tiek praktiski lietotas ikdienas situācijās. 

Rezultatīvie rādītāji 

Pieaudzis lepnums par piederību Latvijai (2015.g. 88,9%  2024.g. 92%). 

Pieaudzis pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot latviešu valodu un kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda (25-64 g.v.) (2016.g. 

81,5%  2024.g. 82,5). 
1.1.  

Uzdevums 

Stiprināt valstiskuma apziņu un piederības sajūtu Latvijai 

N.p.k. Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Izpildes 

termiņš (līdz 

pusgadam) 

1.1.1.        

1.1.2.       

1.1.3.       

1.2.  

Uzdevums 

Veicināt latviešu valodas kā sabiedrību vienojoša pamata nostiprināšanos ikdienas saziņā 

1.2.1.       

1.2.2.       

1.2.3.       

1.3.  

Uzdevums 

Veicināt vienojošas sociālās atmiņas izpratnes veidošanos sabiedrībā 

1.3.1. Pasākumi, kas aktualizē Latvijas 

valstiskuma veidošanās nozīmīgākos 

notikumus, veicina piederības sajūtas 

un saliedētību Latvijas sabiedrībā 

Tiek veidota vienota sociālā atmiņa 

rada piederības sajūtu, kas nešķeļ 

sabiedrību, lai katrs iedzīvotājs var 

identificēties ar Latvijas vēsturi, ko var 

sasniegt pasākumos, liekot akcentu uz 

dažādo etnisko, sociālo, reliģisko 

grupu iesaisti Latvijas svarīgākajos 

vēstures notikumos 

 KM   

1.3.2.       

1.3.3.       
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2. Rīcības virziens – Demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums 

2.rīcības virzienā definētais 

rezultatīvais rādītājs/-i 

Latvijas iedzīvotāji ir informēti par demokrātijas pamatprincipiem un savu interešu aizstāvības iespējām.  

Latvijas iedzīvotāji aktīvi iesaistās dažādās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs. 

Rezultatīvie rādītāji 

Pieaudzis iedzīvotāju savstarpējais atbalsts (2015.g. 4,77  2024.g. 4,9). 

Pieaugusi savstarpējā uzticēšanās (no 16 g.) (2018.g. 6,4  2024.g. 6,8). 

Pieaugusi iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās (respondenti, kuri atbild “nekur”) (2019.g. 71,5%  2024.g. 70%). 

Paaugstinājusies iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās: 

- NVO (pilnībā uzticas vai drīzāk uzticas) (2018.g. 37,6%  2024.g. 39,3%); 

- Arodbiedrībām (pilnībā uzticas vai drīzāk uzticas) (2018.g. 37,1%  43,3%). 

Paaugstinājusies apmierinātība ar to, kā darbojas demokrātija (pilnīgi apmierināts, drīzāk apmierināts) (2019.g. 41%  2024.g. 43%). 

Pieaudzis iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības indekss (2015.g. 10%  2024.g. 25%). 

Paaugstinājusies iedzīvotāju uztvere par iespēju ietekmēt rīcībpolitiku (2015.g. 1,51  2024.g. 2,8). 

Paaugstinājies iedzīvotāju politiskās uzticēšanās indekss (Saeima, tiesību aizsardzības sistēma, policija, politiskās partijas, Eiropas 

Parlaments, ANO) (2015.g. 3,3  2024.g. 3,5). 

Pieaudzis politiskās uzticēšanās indekss: 

- Saeimai (2018.g. 18,2%  2024.g. 23,1%); 

- Ministru kabinetam (2018.g. 21,4%  2024.g. 25,5%); 

- Novada/ pilsētas pašvaldībai (2018.g. 56,3%  2024.g. 59,6%); 

- Politiskajām partijām (2018.g. 10,8%  2024.g. 13,8%). 

Paaugstinājusies medijpratības pieredze (pārbauda ar ko dalās sociālajos medijos / pārliecinās par informācijas avotu) (2019.g. 11,3% 

 2024.g. 15%). 
2.1.  

Uzdevums 

Veicināt iedzīvotāju demokrātijas prasmju un zināšanu apguvi atbilstoši globālajiem un laikmeta izaicinājumiem, tai skaitā mūžizglītības kontekstā 

N.p.k. Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Izpildes 

termiņš (līdz 

pusgadam) 

2.1.1. Pilsoniskā izglītība mācību iestādēs  Ik gadu vismaz 10 000 skolēni un 

studenti iesaistīti neformālās 

pilsoniskās izglītības pasākumos 

IZM KM  

2.1.2. Informatīvas un izglītojošas 

kampaņas par demokrātiskiem 

procesiem valstī 

Tiesiskuma un demokrātiskas valsts 

apziņas stiprināšana sabiedrībā, 

veicinot iedzīvotāju iesaisti 

demokrātiskos procesos un īstenojot 

sabiedrības pilsonisko izglītību, kā arī 

īstenotas informatīvas un izglītojošas 

kampaņas par demokrātiskiem 

procesiem valstī un kā tajos var 

iesaistīties ikviens sabiedrības 

pārstāvis. 

Ik gadu īstenota vismaz 1 

informatīva un izglītojoša 

kampaņa, lai paaugstinātu 

sabiedrības pilsonisko izglītību un 

uzticēšanos likuma varai, stiprinātu 

tiesiskumu, informatīvajā telpā, tai 

skaitā inovatīvā formātā nodrošinot 

informāciju par  demokrātiskiem 

procesiem valstī, cilvēktiesībām, 

tiesībām iedzīvotājiem dzīvot 

VK   
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Paaugstinātas sadarbības un 

līdzdarbības prasmes, 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 

brīvībā no vardarbības un citu brīvi 

pieejamu, uzticamu, kvalitatīvu un 

izglītojošu saturu 

2.1.3.       

2.2.  

Uzdevums 

Stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un ilgtspēju, veidojot pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu pilsoniskumu 

2.2.1. Īstenota mērķtiecīga pilsoniskās 

sabiedrības attīstības politika, atvēlot 

pastāvīgu valsts budžeta finansējumu 

pilsoniskās sabiedrības kapacitātes 

un sabiedrības iesaistes 

demokrātiskos procesos 

stiprināšanai, tai skaitā: 

 

- NVO fonds 

 

- NVO reģionu programma 

 

- NVO līdzfinansējuma 

apakšprogramma 

Nodrošināta valsts budžeta līdzekļu 

pieejamība pilsoniskās sabiedrības 

attīstībai dažādām sabiedrības grupām, 

tai skaitā iespēja piesaistīt ārvalstu 

finansējumu. 

Tiek atbalstītas aktivitātes, kas ietver 

pilsoniskās un politiskās līdzdalības, 

pilsoniskās izglītības un sabiedrības 

izpratnes par demokrātiskiem 

procesiem valstī, brīvprātīgā darba, 

filantropijas un citu svarīgu 

demokrātisku un sociālu kopienu 

veicināšanas aktivitātes.  

Ik gadu NVO fonda ietvaros 

atbalstītas vismaz 70 nevalstiskās 

organizācijas, 

 

ik gadu nodrošināta reģionālo 

NVO centru darbība 5 reģionos, 

sniegts atbalsts vismaz 50 

nevalstisko organizāciju 

iniciatīvām. 

 

vismaz 10 organizācijām sniegts 

atbalsts ārvalstu finansējuma 

piesaistei. 

KM SIF  

2.2.2. Ieviest dialogu ar pilsonisko 

sabiedrību, 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 

Ieviesti jēgpilni sabiedrības līdzdalības 

un lēmumu pieņemšanas procesi, lai 

nodrošinātu mūsdienīgu, dialogu un 

līdzdalību visos līmeņos un lēmumu 

pieņemšanas posmos jeb pilsoniskajam 

dialogam noteikts līdzvērtīgs statuss 

sociālajam dialogam. Tas rada 

iedzīvotājos pārliecību, ka valstij 

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 

VK   
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nodarbinātības jaunajām formām un 

sociālo spēlētāju daudzveidībai 

ikviens iedzīvotājs rūp, tā ciena un 

uzklausa ikvienu. 

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 

 

Pilsoniskā dialoga veicināšana: 

1) pilsoniskā dialoga stiprināšana – 

pilsoniskās sabiedrības 

organizēšana un pilsoniskā dialoga 

partneru kapacitātes stiprināšana 

caur biedru skaita palielināšanu un 

biedru veiktspējas stiprināšanu 

(stratēģijas, metodoloģijas, 

instrumentu izstrāde un ieviešana); 

2) Ekspertu piesaiste, cilvēkresursu 

kompetenču stiprināšana, nozares 

datu izstrāde pilsoniskā dialoga 

partneru pārstāvniecībai nacionālā, 

reģionālā, Eiropas līmenī un 

medijos; 

3) pilsoniskā dialoga partneru 

organizāciju, līderu apmācība 

interešu pārstāvniecībā, aizstāvībā, 

veiktspējas stiprināšanā dalībai 
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likumdošanas procesā visos 

rīcībpolitikas plānošanas līmeņos. 

 Stiprināt pilsonisko sabiedrību, 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 

Īstenota mērķtiecīga pilsoniskās 

sabiedrības attīstības politika, 

pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, 

pilsoniskajai iniciatīvai un brīvprātīgā 

darba veicināšanai un nosakot 

dialogam ar pilsonisko sabiedrību 

līdzvērtīgu pieeju ar sociālo dialogu 

visos lēmumu pieņemšanas posmos 

Veicināta sabiedrības informētība 

un pašorganizēšanās iespējas 

pilsoniskajai sabiedrībai svarīgu un 

aktuālu jautājumu risināšanas 

gadījumā.  

 

Nodrošināta sabiedrības 

mobilizēšana un motivēšana 

iesaistīties līdzdalības formās. 

   

 Veicināt iedzīvotāju uzticēšanos un 

vēlmi sadarboties, kā arī veicināt 

piederības sajūtu valstij un ticību 

spējai ietekmēt lēmumus 

Tiek īstenota gudra, efektīva un atvērta 

pārvaldība visos publiskās pārvaldes 

procesos, par galveno izvirzot cilvēka 

vajadzības un valsts proaktīvu rīcību, 

pārvaldei sniedzot saprotamu un 

pieejamu informāciju, nodrošinot 

iespējas cilvēkiem līdzdarboties 

politikas veidošanā, un panākot 

līdzsvarotu sabiedrisko grupu 

pārstāvību 

Nodrošināta pilsoniskās 

sabiedrības interešu pārstāvība, 

veicinot labvēlīgu tiesisko un 

finansiālo vidi pilsoniskā 

sabiedrības attīstībai, pilsoniskajam 

dialogam un pilsoniskajām 

aktivitātēm; 

 

Nodrošināta komunikācija par 

pilsoniskās sabiedrības un 

sabiedrības līdzdalības lomu 

demokrātiskā valstī, ar mērķi 

veicināt sabiedrības izpratni, 

piederības sajūtu valstij un mazināt 

uzticēšanās krīzi; 

 

Veicināta iedzīvotāju, pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju un citu 

iesaistīto pušu sadarbība kopīgu 

mērķu sasniegšanā, nodrošinot 

platformu, kur ieinteresētajām 

pusēm apmainīties viedokļiem un 

vienoties par kopdarbību interešu 

pārstāvībā; 

 

Mazināta plaisa starp publisko 

pārvaldi un sabiedrību, veicinot 

informācijas un viedokļu apmaiņa, 

kā arī konstruktīvu dialogu par 

aktuālajiem izaicinājumiem un 

iespējamiem risinājumiem; 
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Stiprināta pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju kapacitāte, tādējādi 

veicinot to darba efektivitāti. 

 Īstenota programma “Pilsoniskās 

kompetences centri” 

Savas kopienas, pašvaldības attīstībā 

un pakalpojumu nodrošināšanā 

ieinteresēts iedzīvotājs un tā rīcības ir 

pamata elements ilgtspējīgai un 

līdzsvarotai reģionu attīstībai. 

Atbalstīti Reģionālie pilsoniskās 

kompetences centri, caur kuriem 

tiek īstenotas pilsoniskās 

sabiedrības attīstību un 

koordināciju veicošas aktivitātes.  

KM VARAM  

2.3.  

Uzdevums 

Veidot kvalitatīvu un drošu demokrātiskās līdzdalības un informācijas telpu 

2.3.1. Atbalsts sabiedriskajiem medijiem 
satura veidošanai par pilsoniskās 

sabiedrības un demokrātisku procesu 

jautājumiem, t.sk. digitālajā vidē. 

 Īstenota mērķtiecīga stratēģiskā 

komunikāciju par pilsoniskās 

sabiedrības un demokrātisku 

procesu jautājumiem, lai mazinātu 

plaisu starp sabiedrību un valsti un 

veicinātu pilsonisko un politisko 

līdzdalību jeb veicināta auditorijas 

izpratne par pilsoniskās 

sabiedrības, tai skaitā nevalstisko 

organizāciju, un pilsoniskās 

līdzdalības lomu demokrātiskā 

valstī. 

NEPLP   

2.3.2.       
2.3.3.       

3.  Rīcības virziens – Integrācija 

3.rīcības virzienā definētais 

rezultatīvais rādītājs/-i 

Latvijas iedzīvotāju vidū ir uzlabojusies dažādu sabiedrības grupu savstarpējā uzticēšanās, līdzdalība un sadarbība, un 

pieaudzis tolerances līmenis.  

Ir mazinājušies stereotipi un aizspriedumi pret dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem. 

Rezultatīvie rādītāji: Mazinājusies subjektīvā diskriminācijas pieredze (2015.g. 7,4%  2024.g. 7,2%) 

3.1.  

Uzdevums 
Veicināt Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu integrāciju sabiedrībā 

N.p.k. Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Izpildes 

termiņš (līdz 

pusgadam) 

3.1.1.       

3.1.2.       

3.1.3.       

3.2.  Sekmēt iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidību, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām 
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Uzdevums 

3.2.1. Palielināt diskriminācijas riskiem 

pakļauto personu integrāciju 

sabiedrībā un darba tirgū, tai skaitā 

veicinot sabiedrības izpratni par 

dažādību 

Nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un 

mazināta diskriminācija. Izglītošanas 

un informēšanas pasākumi par 

vienlīdzīgu iespēju un 

nediskriminācijas principiem, savu 

tiesību pārstāvībai un īstenošanai. 

Īstenoti atbalsta pasākumi darba 

devējiem iekļaujošas darba vides un 

diskriminācijas novēršanas jautājumos. 

 LM   

3.2.2.       

3.2.3.       

 


