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Rīgā 

25.01.2021. Nr. LPA 1.7.-19 

Ministru prezidentam  

Krišjānim Kariņam 

 

Par sabiedrības līdzdalību lēmumos  

par publiskajām finansēm 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ar bažām seko līdzi procesam, kā tiek pieņemti lēmumi 

par publiskajām finansēm, bez konsultācijām ar pilsoniskās sabiedrības un nozaru pārstāvjiem. 

Jau vairākkārt esam aicinājuši1 nodrošināt mehānismu, kurā: 

- valsts budžeta finanšu līdzekļi tiktu pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas dokumentiem, 

balstoties uz sabiedrības vajadzībām, ar iepriekš definētiem kritērijiem, pārraudzības 

mehānismiem un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem;  

- notiek konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības un nozares biedrībām un nodibinājumiem 

lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā, proti, sabiedrības un nozaru vajadzības tiek 

noskaidrotas un ņemtas vērā pirms nozaru ministriju plānu iesniegšanas Finanšu ministrijā; 

- tiek nodrošināts atklātības princips jeb sabiedrības tiesības iegūt informāciju un piedalīties 

priekšlikumu izstrādē ne tikai par nozaru ministriju izstrādātajiem normatīvo aktu un 

politikas plānošanas dokumentu projektiem, bet arī par publiskā finansējuma prioritātēm, 

kas saistās ar valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondu finansēm; 

- ieviests jēgpilns pilsoniskās sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas process, 

tādējādi nodrošinot mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību 

visos valsts pārvaldes līmeņos un lēmumu pieņemšanas posmos.  

Līdzšinējā prakse paredz iesaisti un konsultēšanos tikai ar sociālajiem partneriem Nacionālās 

trīspusējās sadarbības padomē (pēc būtības divas organizācijas) un tās izveidoto apakšpadomju 

sēdēs, tādējādi no procesa izslēdzot tās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas pilda 

pilsoniskā dialoga funkcijas, kas faktiski neatbilst modernas valsts pārvaldības principiem. Arī 

valsts budžeta, Eiropas Savienības struktūrfondu un Atveseļošanās un noturības plāna izstrādes 

procesos netiek ievēroti vienlīdzības, caurskatāmības un tiesiskās paļāvības principi, lai arī 

Eiropas Savienības pārvaldes institūciju uzstādījums bija pretējs, tādēļ aicinām Ministru 

prezidentu steidzami rast risinājumu un uzlabot esošo iesaistes un sadarbības 

mehānismu, par ko atbildīga ir Finanšu ministrija.   

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka līdz ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas 

sekretariāta likvidēšanu 2009.gadā, Latvijā radījis situāciju, ka valstī nepastāv institūcija, kas 

pārrauga šo starpsektoru politiku, kas saistīta ar visām valsts un pašvaldību politikas jomām. 

                                                 
1  T.sk, Ministru prezidentu, kad tika veidota Valdības Deklarācija un Plāns, Latvijas Pilsoniskajai aliansei 

iesniedzot atzinumus ar priekšlikumiem risināt minētās problēmas, kā arī NVO un MK sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes sēdē 2019.gada 29.maijā, kurā ar Ministru prezidentu tika pārrunāti līdzdalības jautājumi un 

nepieciešamie uzlabojumi.  
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Šobrīd pilsoniskās sabiedrības jautājumi fragmentāri tiek skatīti Kultūras ministrijā. Un lai gan 

Kultūras ministrijas nolikums nosaka, ka: 

- Kultūras ministrija ir valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts 

kultūrpolitiku, izstrādā valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā, kā arī izstrādā 

masu informācijas līdzekļu politiku.  

- Kultūras ministrijas uzdevums ir īstenot valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā 

un sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu; 

- Kultūras ministrija informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo 

iestāžu darbību, konsultējas ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas 

procesā, veicina sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un 

īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē, 

 

Kultūras ministrijas vadība pēdējo gadu laikā, it īpaši Covid-19 radītās krīzes laikā : 

- nepārstāv vienlīdz aktīvi visas trīs uzticētās nozares – kultūru, pilsonisko sabiedrību un 

medijus; 

- norobežojas vai vēršas pret pilsoniskās sabiedrības attīstības un integrācijas 

pārstāvošām organizācijām, kas it īpaši spilgti parādījās Covid-19 radītās krīzes laikā2.; 

- publiski nekorekti pretnostata kultūras organizācijas un kultūras jomu pārējām Kultūras 

ministrijas atbildības jomām3. 

 

Tādēļ aicinām Ministru Prezidentu risināt samilzušo situāciju par Kultūras ministrijas 

izvairīšanos uzņemties atbildību pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, kas kopš Īpašu 

uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas sekretariāta likvidēšanu ir neatrisināta 

problēma, un pandēmijas radītajā krīzē biedrībām un nodibinājumiem radīja nevienlīdzīgas 

iespējas pārvarēt krīzes negatīvās sekas, jo no valsts puses nav nevienas institūcijas, kas regulāri 

un sistemātiski uzrauga sektoru, konsultējas ar nozares organizācijām un strādā pie atbalsta 

mehānismiem. 

Ņemot vērā, ka Kultūras ministrijai šobrīd ir uzticēta atbildība par pilsoniskās sabiedrības 

sektora mērķtiecīgu attīstību un atbalstu, aicinām Ministru prezidentu nodrošināt, ka Kultūras 

ministrs uzņemas atbildību par tam uzticētajām jomām, kā arī publiski nekorekti nepretnostata 

kultūru pret citām jomām. Ja Kultūras ministrs atsakās veikt uzticēto uzdevumu - īstenot valsts 

                                                 
2 Tai skaitā, biedrības, kuras pārstāv pilsonisko sabiedrību, netika iesaistītas kā līdzvērtīgs sarunu partneris nozaru 

ministriju darba grupās un politiskajās diskusijās, kurās lemj par krīzes seku mazināšanu. Latvijas Pilsoniskās 

alianses direktore Kristīne Zonberga finanšu ministra Jāņa Reira vadības un ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga 

vadības grupās tika iesaistīta tikai pēc paša sektora neatlaidīga pieprasījuma vairāku mēnešu garumā. 

Kultūras ministrija darba grupās un politiskajās diskusijās nav virzījusi nevienu priekšlikumu biedrību  un 

nodibinājumu kopīgam atbalstam, tas ir jādara pašam nevalstiskajam sektoram, meklējot politisko un citu nozares 

ministriju atbalstu, kas praksē nozīmē nevienlīdzīgu svaru priekšlikumiem 

3 Tai skaitā pēdējie publiskie izteikumi - diskusijās par Atveseļošanās un noturības plānu Kultūras ministrijas 

parlamentārā sekretāra teiktais, ka Kultūras ministrija pārstāv kultūras jomas organizācijas, un atbalsts citām 

organizācijām iespējams tikai tad, ja kultūra tiks pienācīgi atbalstīta; kā arī Kultūras ministra atteikšanās balsot 

Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdē par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” 

rezultātiem, jo starp finansējuma ieguvējiem neesot ministra pārstāvētās jomas – kultūras – organizācijas. 
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politiku sabiedrības integrācijas jomā un sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un 

starpkultūru dialogu-, aicinām Ministru prezidentu atbildību par sektoru no Kultūras ministrijas 

uzticēt citai ministrijai vai institūcijai.  

Sabiedrības līdzdalība ir būtisks demokrātiskas valsts un cilvēka drošumspējas stūrakmenis. Un 

saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, sabiedrības līdzdalība un 

aktīva sabiedrības piedalīšanās svarīgu lēmumu veidošanā ir noteikta kā viena no Latvijas 

prioritātēm. Sabiedrības līdzdalības nepieciešamību nostiprina arī citi valstiski nozīmīgi 

dokumenti. Tai skaitā, Nacionālajā drošības koncepcijā kā viena no Latvijas prioritātēm 

apdraudējuma novēršanai, noteikta nepieciešama īstenot pasākumus un radīt atbilstošus 

apstākļus, kas veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos 

valstī.  

Papildus tam Latvija ir apstiprinājusi „Labās prakses kodeksu pilsoniskās līdzdalības 

nodrošināšanai lēmumu pieņemšanas procesā”, kas nosaka pilsoniskās sabiedrības līdzdalības 

vadlīnijas Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tomēr, vērtējot esošos sabiedrības līdzdalības 

formātus Latvijā un Eiropas Savienībā, secināms, ka tie nespēj pilnvērtīgi nodrošināt to 

sabiedrības grupu interešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesā, kam tā ir 

nepieciešama visvairāk.  

Tai pat laikā nevalstiskais sektors – biedrības un nodibinājumi - ir pierādījums tam, ka Latvijā 

iedzīvotājiem ir vēlme ne tikai gaidīt no valsts, bet piedalīties valsts veidošanā ar organizētās 

pilsoniskās sabiedrības starpniecību, kopš neatkarības atgūšanas nodibinot vairāk kā 24 000 

biedrību un nodibinājumu. Latvijā biedrības un nodibinājumi īsteno daudzas sabiedrībai 

nozīmīgas iniciatīvas, kuras neīsteno valsts un pašvaldības iestādes, ne arī biznesa sektors, tādēļ 

ir neaizstājams spēlētājs tādās nozarēs kā sociālā aprūpe, veselības aprūpes pieejamība, sports, 

kultūra, izglītība, pilsoniskās sabiedrības attīstība un citas, kas skar simtiem tūkstošu cilvēku 

dzīves kvalitāti. Tomēr, lai izvairītos no organizētās pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanas un 

darbības krīzes, kad organizācijas vairs nespēj apmierināt sabiedrības fundamentālas vajadzības 

tādā apjomā, kāda tā ir nepieciešama, valstij jānodrošina labvēlīga tiesiskā, politiskā un 

finansiālā vide.  

 

 

 

 

 
Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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