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Rīgā 
13.07.2020. Nr. LPA 1.7.-87 

Latvijas Republikas Finanšu ministrijai 

 

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 

"Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām 

prioritātēm 2021. gadā" 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ir iepazinusies ar Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē 

publicēto uzziņu par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par kopējām valsts pārvaldē 

auditējamām prioritātēm 2021. gadā" un sniedz šādu priekšlikumu par valsts pārvaldē 

auditējamām prioritātēm 2021. gadā. 

Aicinām iekļaut audita plānā audita pasākumu, kas būtu saistīts ar izvērtēšanu, kādā apmērā 

nozaru ministrijās un valsts pārvaldes iestādēs tiek nodrošināta sabiedrības līdzdalība 

normatīvo aktu izstrādē, publiskajā apspriešanā, nevalstisko organizāciju pārstāvju iesaistīšana 

dažādās konsultatīvajās padomēs nozaru ministrijās un citās līdzdalības formās, kā to nosaka 

virkne normatīvo aktu. Latvijas Pilsoniskajai aliansei regulāri monitorējot sabiedrības 

līdzdalības piemērošanas praksi nozaru ministrijās un valsts pārvaldes iestādēs, secinājusi, ka 

nereti līdzdalība tiek nodrošināta formāli un normatīvās prasības tiek nodrošinātas atšķirīgi.  

Kā otru audita pasākumu aicinām paredzēt valsts un pašvaldību budžeta finansējumu 

nevalstiskajām organizācijām auditu. Līdz šim publiski pieejami ir tikai valsts budžeta 

izdevumi saskaņā ar valsts budžeta izdevumu klasifikāciju - ekonomiskās klasifikācijas kodos 

3263 "Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem", 3291 "Subsīdijas 

un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)", 3294 "Atmaksa 

biedrībām un nodibinājumiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu", kas nesniedz visaptverošu ieskatu par 

finanšu plūsmām, to izlietojumu, sasniegtajiem rezultātiem un to pamatotību. 

Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka uzziņas 3.punkta sadaļā "Informācija par projektu" 

4. temata aprakstā ir atsauce uz Māra Kučinska vadītās valdības prioritāriem rīcības virzieniem. 

No teksta viennozīmīgi nav noprotams, vai atsauce uz M. Kučinska vadītās valdības prioritātēm 

ir saglabājusies, lai nodrošinātu procesu pēctecību vai tomēr tā ir kļūda un tekstā jābūt atsaucei 

uz deklarāciju par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu. 
 

 

Ar cieņu, 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 
 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
 

 

Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

 
Vēstule ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par vēstules saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 
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