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Kultūras ministrijai
Par priekšlikumu sniegšanu
“Saliedētas un pilsoniski aktīvas
sabiedrības attīstības pamatnostādņu
īstenošanas uzraudzības padomes nolikums”
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ir izskatījusi Ministru kabineta noteikumu projektu
“Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības
padomes nolikums” (turpmāk – Nolikums) un sniedz priekšlikumus grozījumu veikšanai.
Aicinām Nolikuma 2.punktu “Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības” papildināt ar jaunu
apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.3. izskata Padomes sastāvā esošo valsts institūciju sagatavotos priekšlikumus par
prioritārajiem pasākumiem, kas saistīti ar kādu no pamatnostādņu rīcības virzieniem (nacionālā
identitāte un piederība, demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums, integrācija), un tiem
nepieciešamo finansējumu pirms iesniegšanas Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas
centrā.”
Grozījumi nodrošinās, ka 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, kā arī 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 finansēm.
Novērtējam, ka Nolikumā iekļauts Latvijas Pilsoniskās alianses iepriekš virzītais priekšlikums
par atklātu konkursu uz Padomes locekļu amatiem, tomēr aicinām ekskluzīvas tiesības
nepiešķirt Latvijas Pašvaldību savienībai, kas arī pēc juridiskās formas ir biedrība. Tāpat
aicinām Nolikuma 8.punktu izteikt šādā redakcijā, lai novērstu, ka izvirzītie pārstāvji tiek
izvēlēti bez atklāta konkursa:
“Šo noteikumu 5.17.apakšpunktā minētos pārstāvjus darbam padomē izvirza Nevalstisko
organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome saskaņā ar
padomes apstiprināto kārtību.”
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Atzinums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda
finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
atzinuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.
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