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Priekšlikumi par Kultūras ministrijas pamatnostādņu projektu „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības
pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam”

Nr. Iebilduma/priekšlikuma
p.k.
iesniedzējs
1.

2.

Iesniegtā iebilduma/
priekšlikuma būtība

Ņemts vērā/
nav ņemts vērā

Biedrība
“Latvijas Sadaļā “Ievads” – precizēt NAP 2027 6. prioritātes nosaukumu Ņemts vērā
Jaunatnes padome”
atbilstoši NAP redakcijai uz “Vienota, droša un atvērta
sabiedrība”
Biedrība “Latvijas
Sadaļā “III Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji” aicinām 1.ņemts vērā
Jaunatnes padome”
papildināt rezultatīvos rādītājus “2. Rīcības virzienā
“Demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums” ar rādītājiem
no NAP2027:
1. “Medijpratības pieredze” un/ vai “Iedzīvotāji, kas ir pilnīgi
pārliecināti, ka spētu atšķirt ziņas vai informāciju, kas sagroza
realitāti vai pat to falsificē”. Saliedētas un pilsoniski aktīvas
sabiedrības pamatā ir droša informācijas telpa, kas
Pamatnostādnēs ir minēta aprakstu sadaļā, bet neparādās
rezultatīvajos rādītājos.
2. “Iesaistīto jauniešu īpatsvars jaunatnes NVO (vecumā no 13 2. nav ņemts vērā
līdz 25 g.)”. Jaunieši, kas aktīvi iesaistās NVO darbībā, ir arī
aktīvi pieaugušie un iesaistās pilsoniskajā sabiedrībā turpmāk.

Pamatojums, ja
iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā

Atsevišķu mērķa grupu līdzdalība tiks
iekļauta Saliedētas un pilsoniski
aktīvas sabiedrības pamatnostādņu
īstenošanas plānā 2021.-2023.gadam.
Pamatnostādņu uzraudzībai tiks

3.

Biedrība “Latvijas
Jaunatnes padome”

4.

Biedrība “Latvijas
Jaunatnes padome”

5.

Biedrība “Latvijas
Jaunatnes padome”

Ņemts vērā
Sadaļā “V Rīcības virzieni un uzdevumi”:
1. Rīcības virziena “Nacionālā identitāte un piederība” punktā
“1.1. Stiprināt valstiskuma apziņu un piederības sajūtu
Latvijai” – uzsvērt ne tikai pasākumus piederības sajūtas un
saliedētības kāpumam Latvijas sabiedrībā, bet arī pilsoniskās
sabiedrības aktivitātes - iedzīvotāju aktīvu darbošanās biedrībās
un nodibinājumos un brīvprātīgo darbu, kas vistiešāk veicina
piederības sajūtu Latvijai. Aktīva darbošanās biedrībās un
nodibinājumos, jo īpaši jaunatnes nevalstiskajās organizācijās,
veicina jauniešos valstiskuma un piederības sajūtu valstij.
Jaunieši, kas aktīvi iesaistās NVO darbībā, ir arī aktīvi
pieaugušie un iesaistās pilsoniskajā sabiedrībā turpmāk.
Ņemts vērā
Sadaļā “V Rīcības virzieni un uzdevumi”:

izveidota monitoringa sistēma, kas būs
rīcības plāna daļa.
Papildus tēma tiks izvērsta Saliedētas
un pilsoniski aktīvas sabiedrības
pamatnostādņu īstenošanas plānā
2021.-2023.gadam sadarbībā ar
Izglītības un zinātnes ministriju

1. Rīcības virziena “Demokrātijas kultūra un iekļaujošs
pilsoniskums” aprakstā papildināt demokrātijas kultūras
raksturojumu ar iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, darbošanos un
biedrošanās iespējām nevalstiskajās organizācijās.
2. Rīcības virziena “Demokrātijas kultūra un iekļaujošs
pilsoniskums” punktā “2.3.Veidot kvalitatīvu un drošu
demokrātiskās līdzdalības un informācijas telpu” aicinām
uzsvērt izglītošanu medijpratībā, kura ir jāveicina ne tikai skolu
jauniešiem, bet visiem jauniešiem vecumā no 13 -25 gadiem un
sabiedrībai kopumā. Arī NAP2027 uzsver informatīvās telpas
stiprināšanu, dezinformācijas novēršanu un medijpratības
uzlabošanu starp dažādām grupām un kultūrām.
Sadaļā “V Rīcības virzieni un uzdevumi””:

Daļēji ņemts vērā

Biedrību un nodibinājumu lomu
ārzemnieku integrācijā un saliedētas
sabiedrības veidošanā detalizētāk

6.

Biedrība “Latvijas
Jaunatnes padome”

1. Rīcības virziena “Integrācija” punktā “3.1. Veicināt Latvijā
dzīvojošo ārvalstu pilsoņu līdzdalību sabiedrībā” – aicinām
uzsvērt tieši biedrību un nodibinājumu lomu ārzemnieku
integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai. Jau šobrīd
dažādas biedrības un nodibinājumi, jo īpaši jaunatnes NVO,
palīdzot ārzemniekiem iekļauties un piedalīties sabiedrības
dzīvē, nodrošinot gan valodas apguvi, gan radot motivējošu vidi
tās lietošanai, gan sniedzot informāciju un zināšanas par Latvijas
vēsturi, tradīcijām un latvisko kultūras telpu, vecina ārvalstu
pilsoņu līdzdalību.
2. Rīcības virziena “Integrācija” punktā “3.2. Sekmēt
iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidību, mazinot
negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām
sabiedrības grupām.” – aicinām uzsvērt plašāk jēdzienu
“sabiedrības daudzveidība” neaprobežojoties tikai ar
mazākumtautībām, bet arī dažādām minoritātēm, cilvēkiem ar
ierobežotām iespējām u.c., balstoties uz NAP2027 minēto
“saredzēt sabiedrības daudzveidību kā vērtīgu resursu un spēju
savstarpēji saprasties un cienīt vienam otru”. Saliedētas un
pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatā ir vienota, droša un
atvērta sabiedrība, kurā tiek stiprināta sociālā iekļaušana un
attīstīta empātija, kas šajās Pamatnostādnēs netiek uzsvērts.

apskatīsim Saliedētas un pilsoniski
aktīvas sabiedrības pamatnostādņu
īstenošanas plānā 2021.-2023. gadam

Sadaļā “Rīcības virzienu uzdevumi, to izpildes termiņš un Daļēji ņemts vērā
atbildīgā/līdzatbildīgā institūcija” papildināt:
1. “2. Apakšmērķis. Demokrātijas kultūra un iekļaujošs
pilsoniskums” mērķus ar NAP2027 minētajiem rādītājiem –
“Sabiedrības pašorganizēšanās, sadarbības un līdzdarbības
prasmju un iespēju paplašināšana, jo īpaši attīstot jauniešu
pilsonisko izglītību, iedzīvotāju līdzdarbību nevalstiskajās
organizācijās, arodbiedrībās un brīvprātīgajā darbā, valsts NVO
fondu.”

Minētie rādītāji atbilst pasākumu
līmenim, kas tiks attīstīts Saliedētas un
pilsoniski aktīvas sabiedrības
pamatnostādņu īstenošanas plānā
2021.-2023. gadam, kurā tiks uzturēta
arī sasaite ar NAP2027.

2. “3. Apakšmērķis. Integrācija.” mērķus ar NAP2027
minētajiem rādītājiem – “Sabiedrības izpratnes par
daudzveidību kā resursu palielināšana, stiprinot starpgrupu un
starpkultūru komunikācijas prasmes un saziņas intensitāti,
dažādības vadību, kā arī diskriminācijas mazināšanu.”
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes sastāvā esošās nevalstiskās organizācijas – biedrība “Alianse Pārnozariskai
Ilgtspējīgai attīstībai”, biedrība “Zemgales NVO centrs”, biedrība “Eiropas kustība Latvijā”, biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, biedrība “Sabiedriskās
politikas centrs PROVIDUS”, biedrība “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons””, biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” un
nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”, - 2020. gada 30. jūnija tiešsaistes sanāksmē ar Kultūras ministriju vienojās iesniegt kopīgu atzinumu par Saliedētas un
pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektu.
Sabiedriskās apspriešanas laikā Kultūras ministrija saņēma biedrības “Latvijas Ukraiņu savienība” rakstisku Pamatnostādņu projekta saskaņojumu.
Oficiālajā atzinumu iesniegšanas procedūrā Kultūras ministrija ir saņēmusi biedrību “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un “Latvijas
Pilsoniskā alianse” atzinumus.
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