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Par jaunā līdzdalības modeļa izveides tālāku virzību
Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Ministru prezidentu, saistībā ar to, ka sociālie partneri nav
piekrituši deleģēt savus pārstāvjus darba grupai, kuras uzdevums ir izstrādāt jauno sabiedrības līdzdalības
modeli, rast iespēju minēto jautājumu ietvert Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes dienas
kārtībā 07.07.2011.
Jautājums par līdzdalības modeļa veidošanu aktuāls, jo līdzdalības modeļa izstrādes uzsākšanas galvenais
uzdevums bija īstenot Latvijas ilgstpējīgas attīstības stratēģijas Latvija 2030 vienu no mērķiem „izveidot
publisko pārvaldību, kas ir efektīva, spēj ne tikai ātri reaģēt uz pārmaiņām, bet arī paredzēt un virzīt tās,
radot sabiedrībai nozīmīgus un nākotnē nepieciešamus pakalpojumus, un kurā aktīvi līdzdarbojas lielākā
daļa Latvijas sabiedrības” .
Saskatot nepilnības esošajos līdzdalības procesosos, piemēram, nevalstiskās organizācijas netiek ietvertas
sarunās par valsts budžeta veidošanas jautājumiem, Reformu vadības grupā un citu nozīmīgu jautājumu
lemšanā, Valdības un NVO sadarbības memoranda padome nākusi klajā ar iniciatīvu konsolidēt sabiedrības
līdzdalības iniciatīvas veidojot darba grupu, kuras ietvaros izstrādātu jauno līdzdalības modeli (jeb –
valdības un pilsoniskās sabiedrības konsultāciju mehānismu).
Jautājums par valdības un NVO konsultāciju mehānismu ir ietverts valdības deklarācijā 1.6. punktā
„Ieviesīsim jaunu sabiedrības līdzdalības modeli, kas nodrošinās NVO un ieinteresēto sabiedrības grupu
viedokļu uzklausīšanu visos rīcībpolitikas veidošanas līmeņos. Nodrošināsim regulāras politiskas
konsultācijas ar NVO, sociālajiem partneriem un ekspertiem par jaunu politiku un likumu ieviešanu”.
Saskaņā ar deklārācijā doto uzdevumu, memoranda padome aicināja veidot vienotu darba grupu, kuras
ietvaros tiktu pārstāvēti galvenie līdzdalības partneri esošajos līdzdalības mehānismos. Tomēr, kā jau minēts,
darba grupa netika izveidota, jo sociālie partneri atteicās deleģēt savus pārstāvjus šajā grupā.
Nevalstiskās organizācijas, kas deleģēja savus pārstāvjus darba grupai, aicina iekļaut NTSP tuvākās sēdes
laikā jautājumu par sabiedrības līdzdalības modeļa veidošanu, lai būtu iespēja skaidrot sociālajiem
partneriem nepieciešamību pēc šāda modeļa izveides un diskutēt par veicamajām aktivitātēm, lai nodrošinātu
sākotnējo uzstādījumu izpildi.
Darba grupas no Memoarnda padomes puses sastāvā esošo organizāciju:
1. Eiropas Kustības Latvijā,
2. Latvijas Bērnu foruma,
3. Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras,
4. Latvijas Radošo savienību padomes,
5. Sabiedriskās politikas centra „Providus” vārdā

