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Rīgā, 20.09.2019. 

Nr. LPA 1.8. – 8 

Valsts kancelejai 

 

 

  

Priekšlikumi par Ministru kabineta  

2015. gada 11. augusta sēdes protokola  

Nr.38 38.§ 2.punktā dotā uzdevuma izpildi 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar Ministru kabineta 2015. gada 11. 

augusta sēdes protokola Nr.38 38.§ 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, un sniedz atzinumu.  

Aicinām kopumā pārskatīt, kāda pārstāvniecība tiek nodrošināta visās trīs grupās: Darba 

devēju, Darba ņēmēju un Dažādu interešu grupā. Šobrīd Darba devēju grupā (I grupa) un Darba 

ņēmēju (II grupa) Latviju pārstāv sociālie partneri, tomēr pēc būtības pārstāvniecību varētu 

nodrošināt arī citas nevalstiskās organizācijas. Kā piemēram, I grupā būtu nepieciešams 

nodrošināt lauksaimniecības jomas pārstāvis un uzņēmēju interešu pārstāvis.  

Aicinām papildināt atbilstības kritērijus ar  papildus kritēriju “politiskā neitralitāte”. 

Attiecībā uz Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padomes deleģētajiem pārstāvjiem, nepieciešams ievērot “Nevalstisko organizāciju un Ministru 

kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētu pārstāvju izvirzīšanas kārtību 

(t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos”, it īpaši punktus, kas 

skar atgriezeniskās saites nodrošināšanu, nosakot, ka šiem pārstāvjiem jāspēj, kā arī jānodrošina 

informācijas izplatīšana un citu nozares NVO iesaiste viedokļu izstrādē, kā arī jānodrošina 

regulāra atgriezeniskās saiknes nodrošināšana ar Memoranda padomi. 

Tāpat rekomendējam noteikt prioritārās jomas, kādas būtu nepieciešams pārstāvēt Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ja tiek veikta pārdale pirmajās divās grupās, tad 

iespējamās jomas varētu būt: 

1) sociālā joma, iekļaujoša sabiedrība  (tai skaitā, seniori, invaliditāte, pretnabadzības 

organizācijas, pacientu aizsardzība u.tml.);  

2) Pilsoniskais dialogs/demokrātijas jautājumi/līdzdalība  

3) vides aizsardzība (tai skaitā, klimata pārmaiņas)  vai  piederība (tai skaitā, kultūra, 

mazākumtautības, diaspora).  
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Latvijas Pilsoniskā alianse apliecina gatavību sadarboties šī procesa tālākā virzībā, sniedzot 

savu ekspertīzi un konsultējot. 

 

Ar cieņu,  

 
 

 

Direktore                                  Kristīne Zonberga 
 

 

Zonberga 242425580 

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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