Atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2017.-2019. gadam: no mērķiem uz darbiem!
Valsts kanceleja un domnīca PROVIDUS
aicina Jūs
uz tikšanos
2017. gada 16. novembrī 11:00 – 13:00
Valsts kancelejā,
Ministru kabineta ēkā, Brīvības bulvārī 36, Preses konferenču telpā (3.stāvs)
MĒRĶIS
7. novembrī Ministru kabinets apstiprināja Latvijas Trešo nacionālo atvērtās pārvaldības
rīcības plānu. Plānā ietvertas 12 Latvijas apņemšanās, kuras vieno mērķis veicināt atvērtu
pārvaldību - atklātību, atbildību un sabiedrības līdzdalību valsts institūciju darbā un lēmumu
pieņemšanas procesā, tajā skaitā izmantojot tehnoloģijas un inovācijas.
Atvērtās pārvaldības plānā iesaistīts plašs īstenotāju loks – 12 valsts institūcijas un 15
sadarbības partneri sabiedriskajā, kā arī akadēmiskajā sektorā un biznesa vidē.
Tādēļ Valsts kanceleja un domnīca PROVIDUS aicina plāna īstenotājus uz tikšanos, lai kopīgi
pārrunātu plāna īstenošanas prioritātes un darba organizēšanu, lai efektīvi pildītu Latvijas 12
apņemšanās.
DALĪBNIEKI
Diskusijā aicināti piedalīties par plāna īstenošanu atbildīgās valsts institūcijas un sabiedrības
pārstāvji, to sadarbības partneri. Tāpat uz tikšanos var tikt aicinātas citas plānā noteikto
pasākumu izpildē ieinteresētās puses.
Lūdzam nosūtīt informāciju par dalību sanāksmē līdz 14. novembra plkst. 17:00 (vārdu,
uzvārdu, institūcijas vai organizācijas nosaukumu, personas koda pirmo daļu) uz e-pastu
inese.kuske@mk.gov.lv.
Atbilstoši saņemtajiem pieteikumiem caurlaides iekļūšanai Ministru kabineta ēkā būs
pieteiktas.
Iekļūšanai Ministru kabineta ēkā ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu –
pasi vai ID karti.
VAIRĀK INFORMĀCIJAS
http://www.mk.gov.lv/lv/content/atverta-parvaldiba
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DARBA KĀRTĪBA

11:00 – 11:20

Ievadvārdi

Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta
sadarbības memoranda īstenošanas padomes vadītājs
Zaiga Pūce, biedrības „Ascendum” valdes priekšsēdētāja un Nevalstisko organizāciju un
Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes vadītāja vietniece
11:20– 11:40 Par jauno Latvijas atvērtās pārvaldības plānu
Inese Kušķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante, atbildīgā
amatpersona par Latvijas Trešā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna izstrādi
11:40 – 13:00 Interaktīva diskusija: no mērķiem uz darbiem!
Diskusiju par 12 apņemšanām, kā arī plāna īstenošanā iesaistīto institūciju un organizāciju
iepazīstināšanu vadīs Iveta Kažoka, domnīcas PROVIDUS pētniece
Diskusijas ietvaros atbildīgo iestāžu pārstāvjiem un sadarbības partneriem ir iespēja īsi izstāstīt
savu vīziju par būtiskākajām pārmaiņām, kurām jānotiek līdz 2019. gadam, un kāda iesaiste
no citām institūcijām un organizācijām būtu vajadzīga, lai šīs pārmaiņas īstenotu.
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