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Rīgā 
17.08.2020. Nr. LPA 1.7.-93 

 

Ministru prezidentam A. Kariņam 

 

Latvijas Republikas Ministru kabinetam 

 

Ministru prezidenta ārštata padomniekam  

sabiedrības integrācijas jautājumos Hosamam Abu Meri 

 

Par valsts budžetu 2021. gadam 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” vēršas ar aicinājumu Ministru kabinetam mērķtiecīgi 

atbalstīt pilsoniskās sabiedrības attīstību, lai nodrošinātu, ka Latvijā ir stabila, valstij lojāla un 

organizēties spējīga pilsoniskā sabiedrība, kas cita starpā ir arī valsts drošības jautājums. 

Vienlaikus aicinām Ministru kabinetu nodrošināt arī kvalitatīvu sabiedrības līdzdalību, kas 

nodrošina labāku lēmumu pieņemšanu un veicina sabiedrības dzīves kvalitātes 

paaugstināšanos. Tādēļ Latvijas Pilsoniskā alianse aicina valsts budžeta 2021. gadam izstrādes 

procesā iesaistīt arī nevalstisko sektoru jautājumos, un 2021. gada budžetā paredzēt papildus 

finansējumu sabiedrības pilsoniskajai līdzdalībai un sadarbībai šādā apmērā: 

 

1) īstenot programmu “Nacionālais NVO fonds”, paredzot NVO fondam nepieciešamos 

papildus resursus vismaz 1,6 miljonu euro apmērā valsts pamatbudžetā, lai veicinātu 

iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā, jo nepieciešams īstenot mērķtiecīgu 

pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku, atvēlot pastāvīgu valsts budžeta finansējumu 

pilsoniskās sabiedrības kapacitātes stiprināšanai un radīt atbilstošus apstākļus, kas 

veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos valstī. 

Šāds finanšu piešķīrums nodrošinātu, ka tiek īstenota Saeimas pievienotajā paziņojumā 

Nacionālajam attīstības plānam 2021-2027 nostiprinātā apņemšanās: 

“atzinīgi novērtē pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora apņēmību un 

izlēmīgo rīcību, nesavtīgi sniedzot atbalstu citiem iedzīvotājiem, pašvaldībām 

un valstij Covid-19 krīzes laikā. Atjaunojot Latvijas tautsaimniecību kvalitatīvi 

jaunā pakāpē, šī sadarbības spēja stiprināma, ar atbalsta programmām 

pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, pilsoniskajai iniciatīvai un 

brīvprātīgā darba veicināšanai un nosakot dialogam ar pilsonisko 

sabiedrību līdzvērtīgu pieeju ar sociālo dialogu visos lēmumu pieņemšanas 

posmos - tādējādi stiprinot demokrātiju, palielinot iedzīvotāju savstarpējo 

uzticēšanos un uzticēšanos valstij”. 

 

2) paredzēt finansējuma piešķīrumu Ministru kabineta un NVO sadarbības īstenošanas 

memoranda padomes jaunā darbības modeļa ieviešanai 116 000 euro apmērā. Šāds 

finanšu piešķīrums nodrošinātu, ka tiek īstenota K.Kariņa Valdības Rīcības plānā 

iekļautā Valdības apņemšanās stiprināt dialogu starp nevalstiskām organizācijām un 

valsts pārvaldi, kā vienu no darbības rezultātiem paredzot stiprināt NVO un MK 

sadarbības memoranda īstenošanas mehānismu un uzlabota tā darbība. Vienlaikus 
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nodrošinot, ka tiek veicināta pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecība un līdzdalība 

politikas plānošanas un attīstības dokumentu izstrādē un to īstenošanas uzraudzīšanā, 

stiprināts sabiedrības līdzdalības mehānisms reģionālā un vietējā līmenī, veicināta NVO 

platformu un sadarbības tīklu lomu pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecībā un līdzdalībā. 

Papildus aicinām izstrādāt visaptverošu valsts budžeta finansējuma pārdales mehānismu, 

tajā iestrādājot labas pārvaldības principus, kā minimums nosakot, ka: 

1) visām ieinteresētajām pusēm tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas pārstāvēt to 

intereses valsts budžeta veidošanas procesā; 

2) ministriju redzējums par valsts budžeta finanšu pārdali padarīt publiski pieejamu, līdz 

to sabiedrības pārstāvjiem sniedzot iespēju iepazīties ar nozaru ministriju virzītajām 

prioritātēm un paredzēto atbalstu nevalstiskajam sektoram, tai skaitā konkrētām 

nevalstiskajām organizācijām. 

3) visām ieinteresētajām pusēm tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas iesniegt 

priekšlikumus Finanšu ministrijā budžeta izstrādes procesā, ja nozaru ministrijas tos 

nevirza; 

4) nevalstiskā sektora horizontālo jautājumu un pārnozarisko jautājumu prioritāšu 

virzīšana notiek centralizēti, iesniedzot tās Valsts kancelejā; 

5) ievērojot Ministru kabineta kārtības ruļļa 91.2. punktā noteikto “tiesību aktu projekti, 

kuri skar visu nevalstisko organizāciju darbību (nevalstisko organizāciju sektora 

horizontālie jautājumi), pirms to izskatīšanas Ministru kabinetā iesniedzami Valsts 

kancelejā izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomē”, valsts budžeta sastādīšanas procesā projekts tiek 

izdiskutēts Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomē, un iepriekš minētajai padomei tiek nodrošinātas iespējas sniegt 

priekšlikumus budžeta prioritātēm; 

6) finanšu pārdale notiek ar iepriekš noteiktiem, skaidriem kritērijiem, pārraudzības 

mehānismiem un nospraustiem rezultatīvajiem rādītājiem. 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” apliecina gatavību detalizētāk izskaidrot aicinājuma 

nepieciešamību un kā tas var spēcināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, kā arī sadarbību 

ar nozaru ministrijām. 

 

 

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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