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Latvijas Pilsoniskā alianse  
Reģ. Nr. 40008087708, Alberta iela 13, Tālr. + 371 24245580 

 e-pasts: alianse@nvo.lv www.nvo.lv 

 

Rīgā, 25.07.2018. 

Nr. LPA 1.8. - 12 

 Finanšu ministrijai 

 

Komentāri un priekšlikumi noteikumu projektam  

"Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta  

un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada  

perioda vadības noteikumi" 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar Finanšu ministrijas sagatavoto 

noteikumu projektu “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi” (turpmāk – Projekts) un tā anotāciju, 

kas izsludināti 2018.gada 12.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-692), un sniedz atzinumu.  

Latvijas Pilsoniskā alianse atbalsta Projekta tālāku virzību, vienlaicīgi izsakot priekšlikumus: 

1. Projektā paredzēts izveidot Divpusējās sadarbības fonda konsultatīvo darba grupu 

(turpmāk – konsultatīvā darba grupa), lai nacionālā līmenī nodrošinātu divpusējās 

sadarbības fonda iniciatīvu publisku un caurspīdīgu izskatīšanu, maksimāli piesaistot 

sabiedrības pārstāvjus viedokļa sniegšanai. Savukārt Projekta sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojumā (anotācijā) precizēts, ka “konsultatīvās darba grupas sastāvā 

plānots pieaicināt un iekļaut nozaru ministriju pārstāvjus, sociālo un sadarbības partneru, 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padomes un vadošās iestādes pārstāvjus” – aicinām šo precizējumu iekļaut arī Projektā, 

tādējādi jau sākotnēji iezīmējot konsultatīvās darba grupas sastāvu.  

2. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, kad Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padome deleģē pārstāvjus konsultatīvās institūcijās 

(darba grupas, Uzraudzības komitejas, Uzraudzības padomes uc.), kā arī ņemot vērā 

nevalstiskā sektora ierobežoto kapacitāti, kas diemžēl ir samazinājusies pēdējo gadu laikā 

līdz ar dažādu finanšu piesaistes iespēju ierobežojumiem, aicinām vadošo iestādi par 

dialogu ar pilsonisko sabiedrību, nevalstiskā sektora viedokļa apkopošanu, ekspertīzes 

sniegšanu un citu, no deleģējuma izrietošu, pienākumu veikšanu paredzēt kapacitātes 

celšanas atbalstu, tai skaitā nodrošinot apmaksātas darba stundas, kā tas tiek nodrošināts 

valsts pārvaldes pārstāvjiem un sociālajiem partneriem.  

Latvijas Pilsoniskā alianse apliecina gatavību sadarboties Projekta izstrādes turpmākajā procesā, 

informējot un konsultējot, un aicina informēt biedrības direktori Kristīni Zonbergu 

kristine@nvo.lv par šī procesa tālāku izstrādi. 

 

Ar cieņu,  

 

 

Direktore                                               Kristīne Zonberga 
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Zonberga 24245580 

kristine@nvo.lv 

 

 

 

 

 

 

 
Atzinums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par atzinuma saturu atbild biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”. 
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