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SAEIMAS UN NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU FORUMS 

2021. gada 5. martā 

 

KOPSAVILKUMS DISKUSIJAI 

“SABIEDRĪBAS DROŠĪBA UN DEMOKRĀTIJA PANDĒMIJAS APSTĀKĻOS” 

 

Līdzvadītājs: Juris Rancāns, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas 

komisijas priekšsēdētājs 

Līdzvadītāja: Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS direktore un vadošā 

pētniece 

 

Svarīgākās atziņas: 

• Saeimai un valdībai ir izdevies pietiekami veiksmīgi līdzsvarot nepieciešamību sargāt 

sabiedrības veselību un cilvēku brīvības. Vienlaikus: 

o Daži dalībnieki būtu vēlējušies stingrākus ierobežojumus, ja tas nozīmētu, ka 

epidēmiju izdotos ātrāk ierobežot; 

o Daži dalībnieki būtu vēlējušies precīzāku komunikāciju; 

o Tika paustas šaubas par to, cik lielā mērā valdība, nosakot ierobežojumus, ir 

balstījusies zinātnē un ekspertu teiktajā – neizpratne par to, vai vispār ir izveidoti 

labi kanāli tam, lai zinātnieku vērtējumi sasniegtu lēmumu pieņēmējus; 

o Daži dalībnieki atzīmēja, ka notikušas par maz konsultācijas ar sabiedrību par šiem 

ierobežojumiem. 

• Pasākuma dalībnieki visai atzinīgi novērtēja Saeimas un valdības sadarbību ar NVO 

pandēmijas laikā: 

o Vairāk atzinīgu vārdu nekā kritikas. Arī īpaši organizētā aptaujā pozitīvie atbilžu 

varianti atzīmēti biežāk. 

Atzinība par: 

▪ Iespēju piedalīties Saeimas komisiju sēdēs, it sevišķi no reģionu organizācijām. 

Ieteikums šo praksi turpināt arī pēc pandēmijas beigām. 

▪ Sēžu audioierakstu publicēšanu; 

▪ Biežākiem Saeimas komisiju uzaicinājumiem NVO līdzdarboties; 

▪ Valdības sniegto atbalstu NVO (iespēja vēlāk iesniegt gada pārskatus, finanšu 

atbalsts). 

Kritika par: 

▪ Līdzdalības iespējas pašvaldībās joprojām vājas, pandēmijas laikā vēl 

pasliktinājās; 

▪ Ne visas NVO spēja labi saorientēties tajā, kas kur kad un par kādu tēmu notiek 

(Saeimas komisijās); 

▪ Pieņemot svarīgus lēmumus, lēmumu pieņēmēji dažkārt ignorē faktus un 

pierādījumus, lēmumi tā rezultātā nav labi izskaidroti un ir juceklīgi; 

▪ NVO nereti formāli tiek uzaicinātas līdzdarboties, bet realitātē no viņu 

līdzdalības nekas nav atkarīgs. Vairākas norādes uz jaunā ES Atjaunošanas 

plāna izstrādi. 

Lielais izaicinājums: kā panākt, lai NVO ir pie galda arī tad, kad tiek pieņemti 

valstī nozīmīgākie jautājumi: 

▪ Pilsoniskajam dialogam (Valdība/Saeima- NVO) dialogam jābūt līdzvērtīgam 

sociālajam dialogam (Valdības- LDDK/LBAS dialogam); 

▪ NVO jābūt pilnvērtīgiem resursiem tam, lai varētu attīstīties un pildīt gan 

valdības/Saeimas padomdevēja, gan palīga lomu. 
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• Valdība/Saeima par maz pandēmijas laikā ir novērtējusi NVO kā valsts palīga resursu: 

o NVO aktīvisti jau izplata korektu informāciju par tēmām, kuras visvairāk apdraud 

dezinformācija; 

o NVO jau ir izveidojuši interaktīvās saziņas kanālus, savienojot sabiedrību ar 

lēmumu pieņēmējiem (par vai pret, manabalss); 

o NVO būtu gatavi kļūt pandēmijas laikā par korektas informācijas nodošanas 

kanāliem no valdības saviem biedriem, bet valdība pagaidām nav atsaukusies šim 

priekšlikumam. 

o Valdībai/Saeimai būtu savlaicīgi (pirms krīzēm) jāstiprina NVO, lai tās spētu ātri 

mobilizēt brīvprātīgos. 

 

Galvenie ieteikumi: 

1) Arī pēc pandēmijas beigām saglabāt iespēju NVO piedalīties Saeimas komisiju darbā 

attālināti; 

2) Izveidot un attīstīt komunikācijas kanālu, kur NVO var nodot saviem biedriem visai 

valstij svarīgu informāciju (nepārvēršoties par propagandas kanāliem un cienot 

neatkarīgu žurnālistiku); 

3) Valdībai un Saeimai atzīt kvalitatīva pilsoniskā dialoga nozīmi – proti, pilsoniskajam 

dialogam (Valdība/Saeima - NVO) jābūt līdzvērtīgam sociālajam dialogam (Valdības - 

LDDK/LBAS dialogam), NVO jābūt vietai pie reformu sagatavošanas galda. 

4) Lai NVO varētu pildīt abas apspriestās funkcijas – (1) palīgs valstij, savienojot valsts 

institūcijas ar sabiedrību; (2) kvalitatīvu padomu sniedzējs valdībai/Saeimai – NVO 

sektoram vajadzīga stiprināšana un attīstība, tai skaitā ilgtermiņā prognozējamas un 

pietiekamas finanses. 

 

Kopsavilkuma autore: Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS direktore 

un vadošā pētniece. 


