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Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības
līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi
izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma
kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas
iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.
Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā
stadijā - ierosinot jaunu regulējumu, piedaloties problēmu konstatēšanā un alternatīvu noteikšanā, kā arī pārējos posmos
- iesaistoties regulējuma darbības uzraudzībā, rezultātu novērtēšanā un izstrādājot priekšlikumus tā aktualizācijai. Savu viedokli var
sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt
atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.
Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt
sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.
Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:
Attīstības plānošanas sistēmas likums;
Valsts pārvaldes iekārtas likums;
Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā".

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas Kultūras ministrijā
Kultūrpolitikas jautājumos

Valsts sekretāre



Valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos



Kultūrpolitikas departaments

Laura Turlaja
Kultūrpolitikas departamenta direktore
 +371 67330250

 26330741



Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos

Valsts sekretāre



Valsts sekretāres vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos
Sabiedrības integrācijas departaments





Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļa

Anita Kleinberga
Sabiedrības integrācijas departamenta sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas
vadītāja
 +371 67330309

 29478675



Mediju politikas jautājumos

Valsts sekretāre



Valsts sekretāres vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos
Mediju politikas nodaļa

Kristers Pļešakovs
Mediju politikas nodaļas
vadītājs
 +371 67330336


Starpnozaru sadarbības partneri
Skatīt vairāk

Nozaru padomes un darba grupas
Skatīt vairāk

Paziņojumi par līdzdalības iespējām tiesību aktu projektu
izstrādē
Skatīt vairāk



Radošās personas un profesionālās radošās organizācijas
Skatīt vairāk

NVO deleģētie uzdevumi
Skatīt vairāk

Jautājumus diskusijām nozaru vai starpnozaru padomēs un darba grupās var pieteikt
šeit

https://www.km.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba

