VIENOTĪBAS NVO ATBALSTA GRUPA
Mēs ejam politikā, jo vēlamies aktīvi atbalstīt
NVO intereses un sadarbību ar valsti!
Labprāt tiksimies ar dažādām nevalstiskām organizācijām,
lai uzklausītu Jūsu ierosinājumus un paskaidrotu savu skatījumu.
Šie ir galvenie VIENOTĪBAS programmas punkti pilsoniskas sabiedrības un NVO
atbalstam:
1. Ir ļoti svarīgi veidot atvērtu politiku, panākt, lai pilsoniskā sabiedrība iesaistās
lēmumu pieņemšanā.
2. Nodrošināt atbalstu nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām un turpināt
jauniešu centru veidošanu pašvaldībās. Īpašu uzmanību veltīt jauniešu ar
speciālajām vajadzībām pilnvērtīgai integrācijai sabiedrībā.
3. Panākt, lai līdz 2012. gadam platjoslas internets būtu pieejams visā Latvijā,
nodrošinot iedzīvotāju integrāciju informācijas sabiedrībā, līdzdalību e-pārvaldē,
e-izglītībā, e-veselībā, interaktīvo pakalpojumu vides izmantošanā.
4. Nodrošināt Latvijas pārstāvību starptautiskajās organizācijās, tai skaitā UNESCO,
izmantojot šo organizāciju konsultatīvo un finansiālo atbalstu kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai. Rosināt likumu grozījumus, kas sekmētu Latvijas
kultūrvides, tai skaitā kultūrvēstures pieminekļu, sakopšanu un uzturēšanu,
motivējot savas kultūrvides sakopšanā piedalīties namīpašniekus, uzņēmējus un
iedzīvotājus pašus.
5. Nevalstisko kultūras organizāciju atbalstam pakāpeniski atjaunot Valsts
Kultūrkapitāla fonda (VKKF) budžetu pirmskrīzes apjomā un, valsts
ekonomikas situācijai uzlabojoties, paredzēt, ka VKKF saņem 15% no kultūras
funkciju nodrošināšanai paredzētā finansējuma.
6. Veicināt sabiedrībai īpaši jutīgu un svarīgu likumprojektu apspriešanu pēc
iespējas plašākās sabiedrisko partneru, ekspertu un nevalstisko organizāciju
diskusijās.
7. Vienkāršot un padarīt pieejamāku pilsoņu piedalīšanos likumdošanas procesā un
likumu grozījumu ierosināšanā. Noteikt tiesības 2% iedzīvotāju referendumā

ierosināt pašvaldībai izskatāmos jautājumus. Stiprināt e-demokrātiju, attiecībā
uz Saeimas, Ministru kabineta un pašvaldību lēmumiem iedibinot e-konsultāciju
un e-petīciju kārtību.
8. Iestāties par to, lai politiskas konsultācijas ar NVO un citiem sociālajiem
partneriem par jaunu likumu, politiku ieviešanu būtu regulāras un obligātas.
9. Pakāpeniski izveidot valsts budžeta finansējumu NVO kapacitātes, stabilitātes
un ilgtspējas nodrošināšanai, izstrādāt kritērijus valsts finansējuma saņemšanai.
10. Nostiprināt kvalitatīvu demokrātisko diskusiju telpu, pakāpeniski nodrošinot
pienācīgu finansējumu sabiedriskajai TV un radio…Panākt, lai Nacionālajā radio
un televīzijas padomē (NRTP) būtu neatkarīgi, plašsaziņas līdzekļu jomā
kompetenti sabiedrības pārstāvji.
11. Būtiski samazināt birokrātisko procedūru slogu.
12. Deleģēt valstij neraksturīgās uzņēmējdarbības un publiskās
privātajam sektoram un nevalstiskajām organizācijām.

funkcijas

13. Stiprināt ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu saites ar dzimteni un veicināt viņu
atgriešanos Latvijā. Sekmēt globāla latviešu tīkla izveidi un nostiprināšanu;
sadarbojoties ar pasaules latviešu organizācijām, īstenot pasaulē izkaisīto latviešu
atbalsta programmas, lai saglabātu Latvijas pilsoņu un latviešu identitāti.
14. Attīstīt Jaunsardzes kustību, lai stiprinātu jauniešu patriotisko audzināšanu un
veicinātu viņu sagatavotību valsts aizsardzībai, kā arī izpratni par tās
nozīmīgumu.
Pilno Vienotības programmu skatāties: www.vienotiba.lv. Tur ari atradīsiet plašāku
informāciju par mums, arī individuāliem kandidātiem, un kā ar mums sazināties.
Vienotības deputātu kandidāti: Lolita Čigāne, Rasma Kārkliņa, Iluta Lāce, Hosams Abu
Meri, Sarmīte Veide, Andris Grafs, Juris Viļums, Rolands Irklis, Inese Muhka, Marija
Balcere, Janīna Kursīte, Ilona Džigure, Olafs Pulks, Jolanta Knope, Sanita Stelpe,
Rimants Ziedonis, Ingmārs Čaklais, Antra Sakne. Atbalsta arī Dainis Grīnvalds un citi
NVO pārstāvji.

