Rīgā
10.08.2020. Nr. LPA 1.7.-90
Pārresoru koordinācijas centram
Par nozaru pamatnostādņu izstrādi
Biedrība “Latvijas Pilsoniskās alianse”, atsaucoties uz publiski pieejamo informāciju, ka
turpmākajos gados, lai nodrošinātu Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027 mērķu sasniegšanu, tiks
izstrādāta 211 pamatnostādne nozares politiku ieviešanai, šī gada maijā aicināja Valsts kanceleju un
nozaru ministrijas sniegt informāciju, kādas pamatnostādnes ir plānots izstrādāt, kādā laika posmā,
un kā sabiedrības pārstāvjiem būs iespēja piedalīties šo politikas plānošanas dokumentu izstrādes
procesā.
Pēc saņemtās informācijas apkopošanas, secinājām, ka atsevišķas nozaru ministrijas (Tieslietu
ministrija un Zemkopības ministrija), kā arī Valsts kanceleja, nav uzsākušas darbu pie
pamatnostādnēm vai uzsākušas nezināmā apmērā (Labklājības ministrija un Veselības ministrija)2,
kas rada bažas par to, ka Nacionālā attīstības plānā 2027 noteikto mērķu sasniegšana, tai skaitā tādu,
kas attiecas uz pilsoniskās sabiedrības attīstību, varētu būtiski aizkavēties vai nesasniegti
sagaidāmie rezultāti.
Vienlaikus sniegtās atbildes dod iespēju secināt par nozaru ministriju un Valsts kancelejas attieksmi
pret sabiedrības līdzdalību un tās nozīmi politikas plānošanas dokumentu izstrādē. To vidū ir
vispārīga informācija, norādot, ka sabiedrības līdzdalība tiks nodrošināta normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, kas rada bažas par to, vai nozaru ministrijas un Valsts kanceleja plāno veidot šos
dokumentus iekļaujošā procedūrā, nepieejot sagatavošanas un saskaņošanas procesam ļoti formāli.
Latvijas Pilsoniskā alianse vēlas noskaidrot, vai ir paredzēta kāda procedūra, kā Pārresoru
koordinācijas centrs uzraudzīs augstāk minēto pamatnostādņu izstrādes procesu, lai nodrošinātu, ka
Nacionālās attīstības plāna 2021 – 2027 uzstādītie mērķi tiek sasniegti, un to īstenošana tiek uzsākta
plānotajā termiņā.
Ar cieņu,
Direktore

(paraksts*)

Kristīne Zonberga

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Zaļūksnis 24245580
Artis@nvo.lv
Vēstule ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par vēstules saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.

Ministru kabineta 2020. gada 4. marta rīkojums Nr. 95 "Par nozaru politiku pamatnostādnēm 2021.–2027. gada
plānošanas periodam". https://likumi.lv/ta/id/313037
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