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Rīgā, 08.11.2019. 

Nr. LPA 1.8. – 11 

Pārresoru koordinācijas centram 

  

Komentāri un priekšlikumi par NAP2027 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar Pārresoru koordinācijas centra 

sagatavoto pirmo redakciju publiskajai apspriešanai Nacionālajam attīstības plānam 2021.-

2027. gadam (turpmāk - NAP2027), un sniedz atzinumu. 

Aicinām NAP2027 redakcijā veikt sekojošus labojumus: 

1) aicinām Rīcības virziena “Saliedētība” mērķi izteikt šādā redakcijā: [386] Pieaug piederības 

sajūta Latvijas sabiedrībai, latviskai un eiropeiskai kultūrtelpai. Cilvēki gādā viens par otru, 

aktīvi veido un piedalās pilsoniskās un politiskās, sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī saredz 

sabiedrības daudzveidību kā vērtīgu resursu un spēj savstarpēji saprasties un cienīt viens otru. 

Kopēja saziņa un sadarbība starp dažādām iedzīvotāju grupām manāmi palielinājusies, mazinot 

spriedzi un nepamatotus aizspriedumus.” Līdzšinējā redakcijā, minot sabiedriskās aktivitātes, 

rīcības virzienā zūd fokuss uz pilsonisko un politisko līdzdalību.  

2) Savukārt 387. mērķi nesašaurināt tikai uz mediju telpu, paplašinot to uz citiem informēšanas 

un izglītošanas kanāliem. 

3) 388. mērķī nesašaurināt mērķa grupu, kam it īpaši nepieciešams stiprināt prasmes un iespējas 

līdzdarbībai, jo tas nepieciešams arī citās mērķa grupās, turklāt pēdējie pētījumu dati liecina, 

ka zemāka izpratne un līdzdarbība ir vecuma posmā no 20 līdz 35 gadiem (Democracies under 

pressure. A Global Survey.). Aicinām redakciju papildināt ar: “īstenotas informatīvas un 

izglītojošas kampaņas par demokrātiskiem procesiem valstī un kā tajos var iesaistīties ikviens 

sabiedrības pārstāvis.” 

4) Rīcības virziena 401.uzdevumu izteikt šādā redakcijā: “Sabiedrības pašorganizēšanās, 

sadarbības un līdzdarbības prasmju un iespēju paplašināšana, jo īpaši attīstot jauniešu 

pilsonisko izglītību, sabiedrības izpratni par demokrātiskiem procesiem valstī, tai skaistā 

lēmumu pieņemšanas procedūru, un pilsoniskās sabiedrības lomu demokrātiskā valstī, 

iedzīvotāju līdzdarbību nevalstiskajās organizācijās, valsts NVO fondu, un īstenojot 

mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku.” Aicinām šajā uzdevumā paplašināt 

sabiedrības līdzdalību no viena līdzdalības formas – dalība nevalstiskajā organizācijā – uz 

dažādām līdzdalības formām, kuru izmantošanu vai iesaisti tajā ikviens iedzīvotājs izvēlas pats. 

Tādējādi radot izpratni par demokrātiskiem procesiem valstī un uzlabojot pilsonisko izglītību 

visās vecuma grupās.  

5) Rīcības virziena 408.uzdevumu izteikt šādā redakcijā: Labu pārvaldību raksturo iedzīvotāju 

iesaiste, piedaloties publiskās pārvaldes procesos un ietekmējot tos, uzticoties sabiedrības 

izvirzītajiem politikas veidotājiem, kā arī pašiem aktīvi iesaistoties atvērtajos procesos.  
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Publiskās institūcijas un sabiedrība nav pretnostatītas, bet sadarbojas kopīgi definētu, vienotu 

attīstības mērķu, risinājumu un labākas nākotnes vārdā, ievērojot gan vides, gan sabiedrības, 

arī tautsaimniecības intereses. Pilsoniskajam dialogam noteikta līdzvērtīgu lomu tam, kādu 

šobrīd valdība piešķir sociālajam dialogam.” Papildinājums nepieciešams, lai sasniegtu 

uzdevumā noteikto mērķi.  

6) Aicinām rīcības virzienā “Drošība” paredzēt īpašu lomu stiprai, zinošai un aktīvai pilsoniskai 

sabiedrībai. Esošajā redakcijā sabiedrības loma drošības jautājumos tiek noteikta kā sabiedrības 

uzticēšanās drošības iestādēm, tomēr nacionālās drošības kontekstā pilsoniskajai sabiedrībai ir 

būtiska loma, tai skaitā nevalstiskajām organizācijām, kas var būt sadarbības partneri 

sabiedrības izglītošanā, informācijas izplatīšanā un mobilizēšanā.  

7) Prioritātē “Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei” rīcības virzienā “Kultūras un 

sporta devums ilgtspējīgai sabiedrībai” 377.rīcības virziena uzdevumā noteikts: Atbalstošas 

vides radīšana mazajiem uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām kultūras, aktīvās atpūtas 

un radošo industriju (t.sk. eksportspējīgu produktu un pakalpojumu) jomā, nosakot valsts un 

pašvaldību atbalsta instrumentus, kā arī pārskatot (definējot, pilnveidojot) NVO iespējas 

saimnieciskās darbības veikšanai”, kas pēc būtības ir atbalstoša valsts apņemšanās, tomēr 

aicinām atbalstošas vides radīšanu, tai skaitā, nosakot valsts un pašvaldību atbalsta 

instrumentus, kā arī pārskatot (definējot, pilnveidojot) NVO iespējas saimnieciskās darbības 

veikšanai, nevalstiskajām organizācijām visās darbības jomās, tādējādi nenostādot 

nelabvēlīgākā situācijā citas nevalstiskās organizācijas, kas ir ne mazāk svarīgas dažādu 

pakalpojumu sniegšanā un demokrātijas veicināšanā.  

Latvijas Pilsoniskā alianse apliecina gatavību sadarboties NAP2027 izstrādes turpmākajā 

procesā, informējot un konsultējot, un aicina informēt biedrības direktori Kristīni Zonbergu 

kristine@nvo.lv par šī procesa tālāku izstrādi. 

Ar cieņu,  
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