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Rīgā 

14.01.2021. Nr. LPA 1.8.-1 

Kultūras ministrijai 

 

Par priekšlikumu sniegšanu Nacionālās identitātes, 

pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas  

pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības  

padomes nolikums 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ir izskatījusi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembrī 

noteikumos Nr.764 "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 

pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums" (turpmāk – Noteikumi) un sniedz 

priekšlikumus grozījumu veikšanai.  

 

Ņemot vērā, ka ar Ministru kabineta 2020. gada 4. marta rīkojumu Nr. 95 "Par nozaru politiku 

pamatnostādnēm 2021.-2027. gada plānošanas periodam"1 11. punktā un citos normatīvajos 

aktos tiek izmantots jaunais nosaukums - Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības 

pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam – Noteikumu tekstā jāveic izmaiņas, aizstājot iepriekšējo 

padomes nosaukumu ar jauno, kas atbilst spēkā esošajam regulējumam. 

 

Vēršam uzmanību, ka Noteikumu tekstā termins “nevalstiskās organizācijas” nav juridisks 

termins, tādēļ uzskatām, ka Noteikumos jāizmanto termins “biedrības un nodibinājumi” vai 

“sabiedriskās organizācijas”, kāds termins ir iekļauts arī Satversmē 2 . Tāpat termins 

“nevalstiskās organizācijas” ietver daudz plašāku juridisko personu loku - pie nevalstiskā 

sektora attiecina arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un atsevišķos gadījumos arī politiskās 

partijas. 

 

Noteikumu 5. punktā iekļauts padomes sastāvs, tai skaitā biedrības un nodibinājumi: 

“[..] 5.16. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību; 

5.17. Latvijas Darba devēju konfederāciju; 

5.18. Latvijas Pašvaldību savienību; [..] 

5.20. trīs nevalstiskās organizācijas, kuru darbība saistīta ar kādu no pamatnostādņu 6.nodaļā 

minētajiem rīcības virzieniem (pilsoniskā sabiedrība un integrācija, nacionālā identitāte: valoda 

un kultūrtelpa, saliedēta sociālā atmiņa).” 

 

Ņemot vērā, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija un 

Latvijas Pašvaldību savienība pēc juridiskās formas ir biedrības, iebilstam, ka normatīvajā aktā 

tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības konkrētām organizācijām, kas ir pretrunā labas pārvaldības 

un brīvas konkurences pamatprincipiem. Aicinām pārskatīt līdzšinējo praksi un neminēt 

Noteikumos konkrētu biedrību nosaukumus, bet noteikt, ka seši biedrību un nodibinājumu 

Padomes locekļu amati tiek gūti atklātā atlases procedūras kārtībā, pēc līdzīga principa, kā to 

                                                 
1 Ministru kabineta 2020. gada 4. marta rīkojums Nr. 95 "Par nozaru politiku pamatnostādnēm 2021.–2027. gada 

plānošanas periodam". https://likumi.lv/ta/id/313037 
2 Latvijas Republikas Satversme, 102. pants. https://likumi.lv/ta/id/57980#p102 
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paredz Ministru kabineta 2020. gada 19. maija noteikumi Nr. 302 "Kārtība, kādā atlasa Latvijas 

pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā". 

 

Tāpat aicinām Noteikumos paredzēt, ka ir iespējams rīkot Padomes sēdes, izmantojot digitālos 

saziņas līdzekļus, tādejādi padarot Padomes darbu efektīvāku. Tā pat uzskatām, ka būtu 

lietderīgi noteikt, ka Padomes sēžu darba kārtības materiāli un protokoli var tikt sagatavoti, 

parakstīti un uzglabāti elektroniski. 

 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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