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07.01.2021. Nr. LPA 1.7. – 13 

Pēc pievienotā saraksta  

 

Par Eiropas Atveseļošanas un noturības  

mehānisma ieviešanas plānu 

 

Ievērojot Eiropas Komisijas noteikto prasību Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna izstrādes 

procesā nodrošināt konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību, biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

(LPA)  aicina nozaru ministriju parlamentāros sekretārus un Finanšu ministra padomnieku rast 

iespēju sarunai ar LPA un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri kopīgi ir 

sagatavojuši piedāvājumu Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismam. 

 

Covid-19 pandēmija jau šobrīd ir radījusi veselības krīzi, taču būtiski, lai tā neradītu arī 

ekonomisko un finanšu krīzi, kas savukārt radīs arī sociālo un demokrātisko krīzi. Tā 

novēršanai būtiska loma ir konkrētu atbalsta instrumentu ieviešanai, balstoties uz ieinteresēto 

pušu (darba ņēmēji, komersanti, patērētāji, biedrības un nodibinājumi, finanšu iestādes, 

politikas veidotāji) savstarpējo ietekmi un sadarbību. Tādēļ nepieciešami mūsdienīgi risinājumi 

ekonomiskās krīzes novēršanai, tai skaitā ieguldījumi cilvēkkapitālā. 

 

Lūdzam rast iespēju sarunai ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kurā varam prezentēt 

priekšlikumu un kā tas sasniegs plānotos Atveseļošanās plāna indikatorus, un atbildēt uz šo 

aicinājumu līdz 13. janvārim, paziņojot biedrībai elektroniski kristine@nvo.lv vai pa tālruni: 

+371 24245580. 

 

Laba vēlējumiem, 

 

Direktore  (paraksts*)      Kristīne Zonberga 

 

 

 
* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 

 
Zonberga 24245580 

kristine@nvo.lv 
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Aizsardzības ministrijas  

Parlamentārajai sekretārei Baibai Bļodniecei 

 

Tieslietu ministrijas  

Parlamentārajam sekretāram  Andrim Vītolam 

 

Ārlietu ministrijas  

Parlamentārajai sekretārei Zandai Kalniņai-Lukaševicai 

 

Ekonomikas ministrijas  

Parlamentārajam sekretāram Jurģim Miezainim 

 

Finanšu ministrijas  

Parlamentārajam sekretāram Artim Zakatistovam 

 

Finanšu ministra  

padomniekam Intam Dālderim 

 

Iekšlietu ministrijas  

Parlamentārajai sekretārei Signei Bolei 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas  

Parlamentārajam sekretāram Reinim Znotiņam 

 

Kultūras ministrijas  

Parlamentārajam sekretāram Ritvaram Jansonam 

 

Labklājības ministrijas  

Parlamentārajam sekretāram Krišam Lipšānam 

 

Satiksmes ministrijas  

Parlamentārajam sekretāram Jānim Butānam 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  

Parlamentārajai sekretārei  Dacei Bluķei 

 

Veselības ministrijas  

Parlamentārajam sekretāram Ilmāram Dūrītim 

 

Zemkopības ministrijas  

Parlamentārajam sekretāram  Jānim Grasbergam  
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